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Czy wiesz, że…
St. Louis: „Przeciętne mieszkanie pracownicze ma powierzchnię 40 m. kw. Do
tego dochodzi komórka na
strychu i komórka w piwnicy. Każdy dom ma wspólną
pralnię i ogród do suszenia
bielizny. Dla każdej grupy
domów wybudowano kostnicę w formie kaplicy.”
Dodatkowo przy placu
Grunwaldzkim od 1891 r.
dla pracowników kopalni
funkcjonował Dom Towarowy. Każdy kupujący otrzy-

mywał imienną książeczkę,
do której za każdym razem
była wpisywana suma dokonanego zakupu. Na koniec roku była wypłacana
część procentowa zysku,
zależna od ogólnej sumy
zakupu rocznego.
Red
Fot. użyczone („Instytucje dla dobra
górników Kopalń Książańskich Jego
Wysokości, Księcia von Pless w Wałbrzychu na Śląsku”. Ze zbiorów PiMBP
”Biblioteka pod Atlantami”
w Wałbrzychu)

Czytaj str. 11

T y l ko u n a s 2 8 s t r o n !

Jesteśmy z wami już rok. NIEWIARYGODNE!
Uwierzycie, że WieszCo stuknął roczek?! Przez ostatnie 52 tygodnie, w każdy wtorek
oddawaliśmy do waszych rąk nowy numer gazety. Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy
niczyich oczekiwań, że spełniliśmy wymagania, co do jakości nowej gazety. Wierzymy, że
nas polubiliście i z chęcią zaczytujecie się w naszym tygodniku.
Skromność nie jest naszą
najbardziej ulubioną cechą,
ale mimo to mamy świadomość pewnych ułomności
i niedociągnięć. Co tydzień
jednak z wielką pasją i zaangażowaniem przygotowujemy
kolejny numer WieszCo, chcąc
was nieustannie zaskakiwać.
Nie silimy się na oryginalność, ale przyznacie, że to,

co zaproponowaliśmy przed
rokiem, było odważne, nietuzinkowe, pomysłowe, może
nawet ciut ekstrawaganckie.
Co tam, ryzyko opłaciło się i
to bardzo. Po waszych reakcjach wiemy, że podążamy
właściwą ścieżką i obiecujemy,
że wciąż zamierzamy was zadziwiać i zaciekawiać nowymi
tematami.

Oczywiście możecie nam w
tym pomóc, do czego namawiamy. Wystarczy, że podzielicie się
swoimi opiniami. Napiszecie, o
czym chcielibyście przeczytać.
Może siedzą wam w głowach
pewne wydarzenia, o których
mało kto słyszał. Albo wydarzenia, przez przypadek zapomniane, a warte odkurzenia.
Piszcie do nas, ale też wyrażajcie

opinię. Nie na wszystkie maile
jesteśmy w stanie odpisać,
ale wszystkie dokładnie czytamy. Na wiadomości czekamy
pod adresem poczty mailowej: redakcja@wieszco.pl.
Jak zwykle możecie nas czytać w wersji tradycyjnej, czyli
papierowej. Jesteśmy w blisko
150 punktach kolportażu na
terenie całej Aglomeracji Wał-
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POGODA
Wtorek 17.11
Temp. 8/6
zachmurzenie małe
Środa 18.11
Temp. 10/5
zachmurzenie duże
Czwartek 19.11
Temp. 8/1
zachmurzenie duże

brzyskiej. Możecie również
ściągać wersję elektroniczną
WieszCo. Bez ruszania się z
domu, w cieplutkim mieszkaniu, przy ulubionej kawie lub
herbacie, wystarczy, że zatopieni w fotelu odwiedzicie naszą
stronę www.wieszco.pl. Tam
znajdziecie każdy najnowszy
numer naszej gazety i wszystRedakcja
kie archiwalne.

W I E S Z C O „DA J E D O M Y Ś L E N I A” C O W TO R E K

RYS: Marcin Skoczek

Obecny plac Grunwaldzki
nosił nazwę Vierhäuserplatz, czyli plac Czterech
Domów. Była to jedna z
pięciu kolonii mieszkalnych, wybudowanych w
XIX w. przez Hochbergów
dla pracowników ich kopalni. Pozostałe mieściły się
przy placu Teatralnym, ulicy
Traugutta, ulicy Nowomiejskiej i przy ulicy Beethovena. Jak czytamy w publikacji
wydanej przez Hochbergów
na Światową Wystawę w

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

Piątek 20.11
Temp. 6/2
przelotne opady
Sobota 21.11
Temp. 5/1
zachmurzenie duże
Niedziela 22.11
Temp. 4/2
przelotne opady
Poniedziałek 23.11
Temp. 5/2
przelotne opady

Kontakt
ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Fot. użyczone (Łukasz Makarczuk)

» Nadia ma w sobie duszę
artystki i zadatki na
architektkę. Sprawmy, by
miała szansę realizować
swoje marzenia

filmie na YouTube wydaje się
stonowany, wypowiada się z
wielkim spokojem. To jednak
tylko pozory, bo sytuacja jest
naprawdę dramatyczna.
CAR-T to supernowoczesna terapia bioinżynieryjna,
dostępna w Polsce dopiero
od ubiegłego roku. Polega na pobraniu pacjentowi komórek, a następnie
przeprogramowaniu ich w
laboratorium tak, by nauczyły się atakować i zwalczać
komórki nowotworowe, a
dodatkowo „nauczyły” tego
cały układ odpornościowy.
Komórki dziewczynki trzeba
wysłać aż do Stanów Zjednoczonych, które jako jedyne
mają laboratorium z patentem i technologią potrzebną
do ich przeprogramowania.
Koszt jest astronomiczny – to
prawie 1,4 mln zł. Pieniądze
trzeba zapłacić z góry.
Zbiórka trwa w internecie. Konta „Drużyna Nadii”
znajdują się na Facebooku i
Instagramie, a bezpośrednie
wpłaty można dokonywać
na stronie siepomaga.pl.
Do akcji włączyło się mnóstwo osób prywatnych i firm,
trwają licytacje. W jednej z
nich Damian Durski, wałbrzy-

szanin, koszykarz Górnika
i klubowy kolega Łukasza
Makarczuka, brata Nadii,
wystawił swój złoty medal
mistrzostw Polski 3x3 U-20,
zdobyty niedawno w Gdyni. W momencie gdy piszę
te słowa, na leczenie małej
wojowniczki uzbierano ponad 370 tys. zł. Mecz 7-latki
jednak trwa. By go wygrała,
musimy się zaangażować
jeszcze mocniej. Wszyscy.
Nadia ma w sobie duszę
artystki i zadatki na architektkę. Uwielbia rysować
oraz projektować. Ze zwykłych kartonów czy pudełek
po butach potrafi budować
całe miasta. – Wystarczą
jej nożyczki, taśma klejąca i
kolorowe flamastry. Nigdy
nie potrzebowała drogich
zabawek, bo potrafi je sobie
zrobić sama i oddać się temu
na wiele godzin – opowiada
pani Kasia, mama 7-latki.
Teraz to my musimy zaprojektować Nadii coś jeszcze
bardziej spektakularnego
– jej nowe, lepsze życie. Zachęcamy do dołączenia do
zbiórki. W Przylądku Nadziei
to właśnie nadzieja umiera
ostatnia.
Dominik Hołda

Ratujmy Nadię!

Kolorowy, trzypiętrowy
budynek Przylądka Nadziei
znajduje się na wrocławskich Krzykach. To nowoczesna placówka, pomagająca
dzieciom w uporaniu się
z chorobą nowotworową.
Duży wpływ na powstanie
tego miejsca miała gwiazda
telewizji, Martyna Wojciechowska. „Zaangażowanie
w budowę Przylądka Nadziei stało się moją osobistą
misją, którą potraktowałam
jak największe życiowe wyzwanie. Pokonanie ciężkiej
choroby to zadanie trudniejsze niż zdobycie Korony
Ziemi! Dlatego podziwiam
wszystkich małych pacjentów i wspieram ich całym
sercem” – czytamy na stronie obiektu.

Kolorowa elewacja budynku na Krzykach to jednak
zmyłka. Dla Nadii Makarczuk przyszłość rysuje się w
ciemnych barwach, a pobyt
w tym ośrodku jest krzykiem o pomoc. Dziewczynka cierpi na ostrą białaczkę
limfoblastyczną i potrzebuje
natychmiastowego ratunku.
Siedmiolatce pozostaje coraz
mniej czasu.
Zaczęło się na wiosnę. Polskę zaatakował koronawirus, ludzie zostali zamknięci
w domach. Nadia czuła się
coraz gorzej, dało się u niej
zaobserwować znużenie i
duże osłabienie. Początkowo gorsze samopoczucie
tłumaczono pandemią, ale
badania krwi były jak wyrok.
Siedmioletnia wojowniczka

rozpoczęła walkę z nowotworem i białaczką. Od kilku miesięcy wałbrzyszanka
jest zamknięta w Przylądku
Nadziei. Początkowe leczenie sterydami nie przyniosło zamierzonych efektów.
Okazało się, że jej walka o
zdrowie nie będzie sprintem, ale długim maratonem. – Nadia ma niestety
pecha, ma pewną aberrację
genetyczną, która decyduje
o bardzo złym rokowaniu.
Wykorzystaliśmy już dla
niej wszelkie konwencjonalne metody leczenia i
nawet trochę ponad, ale
wciąż nie mamy remisji. Bez
terapii CAR-T Nadia nie ma
szans – to słowa prof. dr
hab. Krzysztofa Kałwaka
z „Przylądka Nadziei”. Na

REKLAMA

Siedmioletnia Nadia Makarczuk jest
ciężko chora. Trwa właśnie zbiórka
na leczenie walecznej wałbrzyszanki.
Wciąż możecie jej pomóc! Pamiętajcie –
dobro wraca!
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To już finisz na Ratuszowej
Prace remontowe na ulicy dojazdowej do Aqua-Zdroju powoli dobiegają
końca. Już niebawem będzie można nowym odcinkiem jezdni dojechać do
kompleksu sportowego.

wiednim poziomie przez dłuższy
czas. Władze miasta zakładały
koszt remontu na kwotę 1,2 mln
zł. Połowa kwoty została przekazana ze środków miejskich.

Reszta jest dofinansowaniem
zewnętrznym. Ulica Ratuszowa
w niedalekiej przyszłości będzie
mogła być również punktem
przetargowym przy przygoto-

wywaniu terenów inwestycyjnych pod nowe osiedle, które
planowane jest przy ulicy Piasta.
Przygotowany zawczasu dojazd
może sprawić, że lokalizacja
będzie bardziej atrakcyjna. Mniej
problemów z dojazdem będą
mieli również rodzice odwożący
dzieci do przedszkola, znajdującego się bezpośrednio przy
remontowanym odcinku drogi.
SCB

Rys. Katarzyna Zalepa

Na 260-metrowym odcinku została wymieniona nawierzchnia
jezdna, pod którą znajduje się
nowego typu podkład. Ma to pomóc utrzymać jej stan na odpo-
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Uważaj, bo się zDziwisz
To tak jakby ktoś przypierdzielił nam mokrą szmatą w pysk, odpiął
pasy na pędzącym rollercoasterze albo włożył głowę do pełnej betoniarki. Tak poczuliśmy się oglądając reportaż o kardynale Stanisławie Dziwiszu. Nie to, żebyśmy byli naiwni jak klienci Amber Gold?!
Jeśli jednak potwierdzi się to, co pokazała telewizja TVN...

Skandalem co najwyżej można
nazwać stenogramy rozmów polityków PO podsłuchanych w restauracji
Sowa&Przyjaciele albo przekazanie
przez PiS telewizji publicznej 2 mld zł.
To, z czym mamy do czynienia w tym
przypadku, to jednak wstrząs i erupcja w jednym. Wybuch Wezuwiusza,
który pokrył lawą Pompeje, to przy
tym ledwie cichy pierd jakiegoś nieletniego ministranta na obrzeżach
wschodniej Polski.
Jeśli nie widzieliście reportażu, to
należy wam się krótkie streszczenie.
Jest w nim mowa o tuszowaniu,

albo jak kto woli ukrywaniu przez
kardynała Stanisława Dziwisza skandali pedofilskich i braniu łapówek za
organizowanie prywatnych audiencji
u Jana Pawła II. Ale, żeby nie było, że
mamy do czynienia z jakimś prostakiem. To gość, który przez 10 lat był
prawą ręką papieża, wpływowym
człowiekiem w Watykanie. Polećmy
teraz dobrze znanym każdemu frazesem. Wiadomo, że ryba psuje się
od głowy. Akurat w tym przypadku
ma swoją wymowną symbolikę. Ichthys oznacza w języku starogreckim
właśnie „rybę”, a ta jest znakiem

pierwszych chrześcijan. Symbolizuje
Chrystusa, którego naukę głoszą
duchowni. Jakże to przewrotne.
Dobra, ale na czym stanęło? Zarzuty
wobec Dziwisza są takiego kalibru,
że – może to nie będzie najlepsze
porównanie z możliwych, ale nie
znajdujemy trafniejszego – przekrój
gazociągu Nord Stream, to przy tym
jak ucho igielne. Oglądając niektóre
fragmenty filmu, wierzyć się nie
chce. Nie, no k…., to jakiś dramat.
Mieliśmy wrażenie, że Berlinki, z
takim smakiem zjedzone przez nas
na kolację, wylądują lada moment na

dywanie, przyozdabiając go wielokolorową mozaiką. Chcecie przykładów?
Proszę bardzo. A choćby taki cytat, jasne, że wyrwany z kontekstu: „No i co
powiesz, młodzieniaszku nadobny”.
To pewien ksiądz podejrzewany o
molestowanie seksualne małoletnich
do dziennikarza. Takich ludzi miał
właśnie kryć Dziwisz? Takie skandale
miał tuszować? Niepojęte!
Mamy nieodparte wrażenie, że
w gabinetach kościelnych hierarchów słowa zakłopotanie, hańba,
blamaż, wstyd, zażenowanie, są
wpisane na listę tych zakazanych.

Fot. (red)
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Ciągle słyszymy o skargach wpływających na księży, którzy dopuścili
się pedofilskich zachowań, ale co z
tego wynika? Dobrze kombinujecie.
Absolutnie nic. Ludzie w sutannach
lubiący małych chłopców znikają na
miesiąc lub dwa, a potem wypływają jako proboszczowie na drugim
krańcu Polski. Sprawy zamiatane
są pod dywan, jak kłęby kurzu w
elegancko urządzonym mieszkaniu,
gdzie przebywają ludzie widzący
źdźbło w oku bliźniego, ale belki w
swoim nie dostrzegający. W Kościele
katolickim muszą jednak zdawać
sobie sprawę, że te brudy w końcu
zaczną całymi kłębami wyłazić spod
drogiego dywanu. Zresztą kłaki
już pojawiają się na marmurowej
posadzce. Chcemy wierzyć, że purpuraci zdali sobie sprawę z tego,
że skandali pedofilskich nie uda się
dłużej ukrywać. Żaden nie zostanie
już pominięty, a winni zostaną ukarani. Choć to naiwne, jak myślenie o
wygranej w Eurojackpot, to cuda się
zdarzają. Wiadomo jednak, jaka jest
różnica między nimi a faktami. Taka
jak między syrenami a fokami.
Wiecie, co w tym wszystkim jest
najbardziej przerażające? Widząc
twarz bohatera reportażu, mieliśmy
nadzieję, że główny zainteresowany
będzie przynajmniej zaskoczony,
zmieszany, może przestraszony. Że
po minie będziemy w stanie odczytać
myśli typu: „ale dojeb..em”. Gdzie
tam, Dziwisz, dopytywany przez
dziennikarza, wyglądał jakby przed
chwilą zjadł cieplutkiego croissanta,
popijając świeżo wyciśniętym sokiem
z pomarańczy. Inna rzecz niespotykana to fakt, że dzień po reportażu
w głównym programie informacyjnym telewizji publicznej nawet nie
zająknięto się na temat zamieszania
wokół kardynała.
To nie Ameryka, gdzie telewizje
potrafią przerwać relację z konferencji
prezydenta Trumpa lub zakończyć
wypowiedź jego rzeczniczki, uznając,
że gadają głupstwa. Wyobrażacie
sobie, że Holecka przerywa wywiad
z takim Tadeuszem Rydzykiem? Albo,
że Kraśko wychodzi ze studia podczas
wywiadu, no niech będzie, z Romanem Polańskim? To nazwisko akurat
nie pada tu przypadkowo. Może i o
nim doczekamy się kiedyś „krwistego” reportażu w mainstreamowych
mediach? Bo jako głupcy cały czas
uważamy, że wobec Boga i prawa
wszyscy powinni być równi. Nawet
jeśli to kardynał lub słynny reżyser.
Tomasz Piasecki
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Ze strefy do resortu gospodarki
Krzysztof Drynda objął kierownictwo w jednym z pionów Ministerstwa Rozwoju,
Pracy i Technologii. Były już wiceprezes WSSE „INVEST-PARK” został dyrektorem Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w tym resorcie.

Krzysztof Drynda pełnił funkcję członka zarządu wałbrzyskiej
strefy od lipca 2016 roku będąc
odpowiedzialny w spółce m.in.
za inwestycje, finanse i kontrole,

a także współpracę ze szkołami i
uczelniami wyższymi. Przez ponad
4 lata jego kadencji do wałbrzyskiej
strefy dołączyło przeszło 90 przedsiębiorców. W tym czasie nakłady

poniesione w strefie wzrosły o 6
mld zł, przekraczając łącznie 30
mld zł. Krzysztof Drynda pełnił w
przeszłości funkcję doradcy ministra ds. gospodarki. Departament

Jednostek Nadzorowanych i Podległych, nad którym objął pieczę,
pełni zwierzchnictwo nad organami
zależnymi od ministerstwa. Do
zadań tego pionu należą również
kwestie związane z Rzecznikiem
Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
współpracy z organizacjami pozarządowymi, prywatyzacją czy
współtworzeniem systemu kształcenia zawodowego.

Fot. użyczone (WSSE)
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» Zamieńcie elektrośmieci
na ule. To naprawdę
może się udać

Czerwone kubły na stare monitory
Szesnaście charakterystycznych czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny stanęło na ulicach Wałbrzycha. Sprawdźcie, gdzie je
znajdziecie, żeby wyrzucić zepsute monitory czy zużyte tostery.

» Takie pojemniki stanęły we
wszystkich dzielnicach miasta

- Udział w projekcie pozwoli
mieszkańcom Wałbrzycha
bezpłatnie i bezproblemowo
zutylizować elektryczne śmieci, które „wrócą” do nich już
na wiosnę w postaci ekologicznych uli. Miejska pasieka
oraz dostęp do nowoczesnej
platformy edukacyjnej to
wartości dodane projektu
– twierdzą inicjatorzy pomysłu.
Na mocy umowy zawartej
przez urząd miasta, Wałbrzych dołączył do projektu
„Elektryczne śmieci” realizowanego wspólnie przez MB
Recycling, Fundację „Odzyskaj Środowisko” oraz organizację odzysku AURAEKO.
Tym samym „Zielone Miasto”
stało się pionierem wdrażania
idei smart city w dziedzinie
ekologii w całym regionie.
Udział w projekcie pozwoli
mieszkańcom Wałbrzycha
bezpłatnie i bezproblemo-

wo zutylizować elektryczne
śmieci.
- Zagadnienia związane z
uporządkowaniem gospodarki
odpadami są dla nas priorytetem od wielu lat. Cieszymy się
z faktu, że od teraz nasi mieszkańcy zyskają możliwość ekologicznego i szybkiego pozbycia
się zalegających w ich domach
elektrycznych śmieci, które często
zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla zdrowia – mówi
prezydent Roman Szełemej.
Do czerwonych kontenerów można wrzucać sprzęt
elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm np. małe
AGD, telefony komórkowe,
zużyte baterie i akumulatory.
- Szacuje się, że w naszych
domach przetrzymujemy aż
100 milionów ton zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wrzucając je do
specjalistycznych pojemników,
dajemy im drugie życie. Wiele

materiałów, substancji czy
pierwiastków jesteśmy w
stanie odzyskać i ponownie
wykorzystać, czego świetnym przykładem są tworzone
z materiałów z recyklingu
czerwone ule. Już na wiosnę będą kolejną atrakcją
Wałbrzycha, która – mam
nadzieję – będzie cieszyć oczy

samych mieszkańców, ale
i turystów odwiedzających
Miasto Zielonego Dębu – tłumaczy Gabriela Leszczyńska,
prezes zarządu AURAEKO.
Czerwone pojemniki na
elektryczne śmieci znajdują
się we wszystkich dzielnicach
i osiedlach Wałbrzycha.

Gdzie znajdziecie pojemniki?

- ul. Wrocławska 124
- skrzyżowanie ul. Makowej i Jaworowej 162/11
- ul. Gagarina pomiędzy 6 - 8
- ul. Forteczna pomiędzy 44 - 46 243
- ul. Basztowa 37 - 41
- ul. Broniewskiego 83-85 (za Przychodnią Zdrowia Psychicznego)
- ul. Miłosza 6 (podwórko obok selektów)
- ul. Parkowa 14 36/6
- ul. Dąbrowskiego 29
- ul. Andersa 48 52
- ul. Adama Asnyka 2 (obok sklepu)
- ul. Niepodległości 118 (placyk) 13/8
- ul. Rycerska (ściana boczna budynku przy pojemnikach)
- ul. Karkonoska 5 284
- ul. Krzywoustego 26
- ul. Orkana 127

SCB
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By owadom żyło się lepiej
W Wierzbnej zbudowano domki dla pożytecznych owadów. Za
nami eko-warsztaty, podczas których dzieci uczyły się, jak zaprojektować, a następnie zbudować domki dla owadów.

Ważnym elementem zajęć było przybliżenie tradycji pszczelarskich, z których
kiedyś słynęła Wierzbna. – Mało kto wie, że
zamieszkujący tę miejscowość Cystersi zajmowali się m.in. pszczelarstwem. Inicjatywa

miała charakter warsztatów skierowanych
do najmłodszych mieszkańców miejscowości
– mówi Anna Suchodolska, zastępca dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Żarowie.

Pod czujnym okiem Agnieszki Chrzan powstały bardzo oryginalne i jedyne w swoim
rodzaju domki dla owadów. Rozwieszono je
w różnych miejscach m.in. na przystankach,
przy drogach czy w przydomowych ogrodach.
Ekohotele będą od dziś stanowić azyl dla
poszukujących pokarmu owadów. Zrobienie
własnoręcznie takich domków okazało się
również doskonałą zabawą. To świetna forma
spędzenia czasu wolnego w długie jesienne
wieczory.

Fot. użyczone (ACh)
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Fot. użyczone (UM Świdnica)

» W Świdnicy dbają, by żadne
dziecko podczas zdalnej
nauki nie pozostało bez
komputera

Bez komputera jak bez ręki...
Wszyscy chyba już zdążyli się oswoić z pojęciem i funkcjonowaniem zdalnego nauczania i e-learningu. Tyle, że część uczniów nie ma do dziś niezbędnych do nauki komputerów.
Zdalne nauczanie wydaje się wkraczać w kolejną fazę, obejmując
kolejne klasy i grupy wiekowe młodzieży. Nauka zdalna ma uchronić
zarówno dzieci, jak i nauczycieli od
rozpowszechnienia zakażeń koronawirusem Covid-19. Współczesna
technologia umożliwia efektywne
wideokonferencje, podczas których,
klasa ma możliwość interakcji. Jest
możliwy dwustronny kontakt z nauczycielem i innymi uczniami.
Podstawowym narzędziem do
zdalnego nauczania jest komputer
z dostępem do internetu. Jednak
bardzo szybko po uruchomieniu tego
systemu w ślad za epidemią korona-

wirusa okazało się, że w rodzinach
z mniej zasobnymi portfelami albo
wielodzietnych, nie ma w ogóle
laptopów albo jest ich za mało.
Zdalna nauka w czasie pandemii
nie jest pozbawiona wad. Jedną z
nich jest wykluczenie dzieci, które
ze względu na brak odpowiedniego
sprzętu komputerowego z tej formy nauki nie mogą skorzystać. By
zapobiegać tego typu sytuacjom,
samorządy „wystarały się” o sprzęt
do zdalnej nauki dla dzieci i nauczycieli, którzy nierzadko borykają się z
tymi problemami.
Jak radzą sobie z tym władze
Świdnicy? Miasto przekazało dla

świdnickich uczniów kilkadziesiąt
nowych laptopów oraz sprzęt ze
szkolnych pracowni komputerowych.
Organizowany jest również zakup
kolejnych laptopów i tabletów.
Z dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji,
w ramach programu ,,Zdalna szkoła”
kupiono dotychczas 80 laptopów.
Zgodnie ze wskazaniem dyrektorów
szkół podstawowych użyczono je
uczniom z rodzin o najniższych dochodach oraz rodzin wielodzietnych.
Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała 13
laptopów, SP 2 – 9, SP 4 – 10, SP 6 –
11, SP 8 – 7, SP 105 – 24 i SP 315 – 6.
- Dyrektorzy publicznych szkół
podstawowych reagują na bieżąco

na zgłaszane przez uczniów i ich
rodziców potrzeby, użyczając także
sprzęt stanowiący wyposażenie
szkolnych pracowni komputerowych.
Dotychczas przekazano do dyspozycji uczniów 43 komputery stacjonarne, 4 laptopy oraz 20 tabletów.
Obecnie zabezpieczono wszystkie
braki w sprzęcie komputerowym,
zgłoszone przez uczniów i ich rodziców – mówi Tadeusz Niedzielski,
dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
Dodatkowo udało się także kupić
7 laptopów, które również trafiły do
najbardziej potrzebujących dzieci.
Świdnicka firma RST Software Ma-

sters w ramach darowizny przekazała 6 laptopów uczniom ze szkół
podstawowych nr 4, 6 i 105
W partnerstwie z Fundacją ,,Krzyżowa” miasto realizuje ponadto kolejny
już projekt finansowany ze środków
unijnych, w ramach którego m.in. zostanie zakupionych 130 laptopów i tabletów z przeznaczeniem dla 7 świdnickich publicznych szkół podstawowych. Niestety, ogłoszony we wrześniu przetarg został unieważniony,
gdyż złożono tylko jedną ofertę, która
nie spełniła warunków określonych
w specyfikacji przetargowej. Ogłoszony zostanie więc kolejny przetarg.
KaR

FAKtY

Chodniki, przejścia, zatoki
Władze gminy Świdnica od lat wspierają budowę chodników przy
drogach powiatowych. Nie inaczej jest i teraz, w czasach dla nas
wyjątkowo trudnych.

Z budżetu gminy Świdnica zostało przekazanych 250 tys. zł. dotacji dla powiatu świdnickiego na wykonanie chodników i zatok
autobusowych przy drogach powiatowych
na terenie gminy.

Dotychczas w ramach porozumienia zostały
zrealizowane: budowa 30 mb chodnika oraz
przystanek autobusowy z przejściem dla pieszych i oznakowaniem przy drodze powiatowej
nr 2876D w miejscowości Bystrzyca Górna oraz
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budowa 260 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 3396D w miejscowości Pogorzała.
To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o
okolice dróg powiatowych. – Odebrano
budowę peronów przystankowych w ciągu
drogi powiatowej w Mokrzeszowie. W ramach zadania wykonano około 150 metrów
chodnika z peronami oraz zjazd na drogę
gminną. Pod jednym z peronów wykonano
przepust długości 24 m oraz murek oporowy
z barierkami – mówi Paweł Dziurla, radny
KaR
gminy Świdnica.

Fot. użyczone (Paweł Dziurla)
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» Chcecie współtworzyć „Granitowy
Szlak”? Nic prostszego

Promują nasze lokalne marki
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” rozpoczęła realizację
długo wyczekiwanego projektu „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”.
Powiat świdnicki kolejny raz może zabłysnąć.

REKLAMA

Wspomniane stowarzyszenie jako organizacja społeczna zostało powołane przez
siedem gmin, z czego dwie
– Kostomłoty i Udanin są z
powiatu średzkiego, a pięć –
Dobromierz, Jaworzyna Śląska,
Strzegom, Świdnica i Żarów

z powiatu świdnickiego. –
Wspólnie z naszymi partnerami
realizujemy projekt współpracy, którego celem jest wzmocnienie i promocja lokalnych
produktów i usług. Już dziś
zapraszam lokalnych producentów do współpracy z nami

w tworzeniu „Granitowego
Szlaku” jako rozpoznawalnej
marki – mówi Krystian Ulbin,
prezes LGD Szlakiem Granitu.
Projekt współpracy „Marki
Lokalne Dolnego Śląska –
tworzone z pasją” realizowany jest przez 7 Lokalnych

Grup Działania z województwa dolnośląskiego i uzyskał
dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020.
Celem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” jest budowanie

kapitału społecznego poprzez
aktywizację mieszkańców oraz
przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a
także polepszenie zarządzania
lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Lokalne podejście powiązane z obszarem gmin: Udanin,
Kostomłoty, Żarów Jaworzyna
Śląska, Świdnica, Strzegom i
Dobromierz wpłynie na lepsze
zdefiniowanie problemów określonego obszaru i wskazanie
sposobów ich rozwiązania.
W ramach projektu tworzona jest baza lokalnych
producentów, wytwórców,
rzemieślników, restauracji
oraz ciekawych miejsc do
odwiedzenia z naszego terenu. Planowana jest także
organizacja warsztatów dotyczących brandingu marki, w
tym tworzenia etykiet, które
będą dotyczyć podniesienia
wiedzy i kompetencji w zakresie kreowania wizerunku
marki, sporządzania etykiet i
opisów zgodnie z przepisami.
Kolejne zadanie to warsztaty rękodzielnicze – stare
tradycje, nowoczesny design,
mające na celu zaprezentować przykłady nowocze-

snych narzędzi tworzenia i
promowania tradycyjnych
produktów lokalnych, form
tkactwa, rzeźby, ceramiki,
rękodzieła oraz cukiernictwa.
Wspólnie z partnerami opracowana zostanie publikacja
dotyczącąca marek lokalnych
poszczególnych obszarów,
aby wykorzystać efekt synergii
i wspólnie promować swoje
produkty i usługi.
Podsumowaniem projektu
będzie konferencja promująca
produkty lokalne „Granitowego Szlaku”, mająca na
celu wymianę doświadczeń
pomiędzy uczestnikami i nawiązanie kontaktów.
- Projekt MARLO jest pierwszym, dużym krokiem w tworzeniu „Granitowego Szlaku”
jako rozpoznawalnej marki. Zależy nam na wsparciu
lokalnej przedsiębiorczości,
stąd ta inicjatywa. Tworzona
baza lokalnych producentów
posłuży nam w przyszłości w
naszych działaniach promocyjnych oraz przedsięwzięciach
o charakterze szkoleniowym i
edukacyjnym – podsumowuje
Krystian Ulbin, prezes LGD.
KaR

Fot. Ryszard Burdek

WIESZ CO | NR 46/17.11.2020 r.

RoZMoWA tYgoDNIA

» Józef Mazurek naprawiał m.in. zegar na Wawelu

Tu się nie udaje,
tu się naprawia
Jest ostatnim Mohikaninem, czyli zegarmistrzem z prawdziwego zdarzenia na tle „wymieniaczy” baterii. Z dyplomem w ręku, olbrzymią wiedzą w głowie i niezwykłą
smykałką w dłoniach od 46 lat naprawia zegary w całej
Polsce, także na Wawelu. – Jeśli ktoś nie umie czytać, to
dla niego czytanie będzie trudne – mówi Józef Mazurek
ze Szczawna-Zdroju.

Jak to jest, że półki sklepowe uginają się od zegarków, a tych, którzy je
naprawiają, ubywa?
- Najprościej mówiąc, bo
chińskich produktów nikt nie
chce naprawiać. Dobrej jakości
stare zegarki są już właściwie
tylko kolekcjonerskie. Ja zajmuję się naprawą wszystkich
– od kieszonkowych do wieżowych. Wiele, wydawałoby
się markowych firm, stosuje
dziś pewien wybieg. Jest kilka
wzorów mechanizmów na wpół
plastikowych, montowanych do
środka już chyba przez wszystkich producentów. Na zewnątrz
zegarki różnią się tylko wyglądem, a wewnątrz są praktycznie bardzo do siebie podobne.
To trochę jak z samochodami?

- Tak można powiedzieć.
Zmienia się tarcza, oczywiście nazwa i koperta, a reszta
jest jak spod matrycy. Kiedyś
każda firma miała swój mechanizm, funkcjonujący bez
zarzutu po 50-60 lat. Jakbyśmy
dziś powiedzieli, były „nie
do zajechania”. Współczesne
mechanizmy na pewno tyle nie
wytrzymają.
Mnie zegarmistrz kojarzy
się z osobą cierpliwą, opanowaną. Pan taki właśnie jest?
- Powiem odrobinę przewrotnie. Człowiek w życiu
powinien robić to, co lubi.
Wtedy będzie cierpliwy w
swojej pracy. Chociaż muszę
powiedzieć, że tak, jestem
cierpliwy. Gdy jakieś zajęcie
mi nie wychodzi, a oczy mnie
bolą, wtedy wstaję, wychodzę

przed zakład, zaczerpnąć świeżego powietrza. Przeważnie
pomaga (śmiech).
Zegarek to taki magiczny
i tajemniczy wehikuł. Kiedy zechciał go Pan poznać
lepiej?
- Gdy jeszcze nie myślałem,
żeby zostać zegarmistrzem,
jako 11-12-letni chłopak, miałem poniemiecki zegar ścienny.
Wiecznie go rozbierałem i składałem. Wieszałem na ścianie,
będąc z siebie niezwykle dumnym, że on wciąż chodzi. Gdy
skończyłem podstawówkę, tak
mi się spodobało grzebanie w
mechanizmach, że przyjąłem
się na ucznia do zegarmistrza.
Tam uczyłem się zawodu.
Zegarmistrzowskiego fachu nie uczą na studiach, a
doświadczenie w zawodzie

trzeba przecież jakoś zdobyć?
- Ech… Na studiach to teorii,
owszem można się nauczyć,
ale praktyki to tam nie nabędziemy. Konieczne jest terminowanie u mistrza. Tak jak ja
to robiłem u znanego zegarmistrza na Nowym Mieście w
Wałbrzychu. Co ciekawe, nie
miałem ani chwili zwątpienia,
że robię dobrze ucząc się tego
zawodu. Już jako 6-latek interesowałem się mechaniką.
Biegłem za ojcem do garażu, w
którym on grzebał przy swoim
motocyklu, a ja godzinami
przyglądałem się temu zajęciu.
I ta fascynacja pozostała do
dzisiaj.
Tak się Pan fachu nauczył,
że zaczął być rozchwytywany w regionie?

- Z tym rozchwytywaniem,
bym nie przesadzał, choć nie
narzekam na brak zajęcia. W
naszym zawodzie ważne jest
wyrobienie dobrej opinii. Ja
taką mam, no więc pocztą
pantoflową zaczęło dochodzić
do wielu ludzi, że jest taki człowiek w Szczawnie, który zna
się na zegarach. Choć siedzę
w zawodzie od 1974 roku, to
nigdy nie powiedziałem, że
wszystko potrafię zrobić. Naprawiałem zegary w bazylice
w Krzeszowie, w kościele przy
ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu, w świątyniach w Karpaczu, pod Wrocławiem, czy w
Kazimierzu Dolnym…
Naprawdę? Kościół farny
tuż przy kazimierzowskim
rynku i naprawa jego zegara
to Pana robota?
Tak! Ten zegar jest z 1591
roku i ja go naprawiałem. Człowiek, który go skonstruował
to był prawdziwy inżynier na
tamte czasy. Potrafił wyliczyć
średnicę kół, ilość zębów i
sprawić, że wszystko doskonale funkcjonowało jak w…
zegarku.
Niesamowite, że człowiek
z małego Szczawna naprawiał też zegar na Wawelu?
- To był dla mnie zaszczyt.
I tu zadziałała znów poczta
pantoflowa. Gdzieś ktoś się
dowiedział o mnie, zadzwonił, zaprosił na rozmowy. Pięć
lat temu naprawiłem małą
usterkę, a w tym roku zająłem
się kapitalnym remontem mechanizmu, który ma 121 lat. Do
Krakowa jeździłem co sobotę.
Wczesnym rankiem wyjeżdżałem z domu, następnie zabierałem się do pracy na miejscu,
nierzadko schodziłem z wieży
nocą, ale zawsze musiałem
zrobić to, co sobie założyłem.
I tak przez 20 tygodni.
To było duże wyzwanie?
- Zegar na Wawelu jest kwadransowy, bijąc wskazuje kwadranse, później pełne godziny,
jest też sekcja chodu. Czy to
było dla mnie wyzwanie? Odpowiem powiedzeniem: „jeśli
ktoś nie umie czytać, to dla
niego czytanie będzie trudne”.
Komu naprawia Pan dziś
zegarki, skoro chińskie produkty można za niewielkie
pieniądze kupić na każdym
rogu?
- Zdziwi się Pan, ale nie jestem w stanie przerobić tego
wszystkiego, z czym ludzie do
mnie przychodzą. Skupiam się
na mechanicznych zegarach,
bo na coś, co ma w sobie
elementy aluminiowe, nawet
producent nie daje gwarancji,
więc o czym mówimy. Cieszy
mnie, że coraz częściej zaglądają do mnie również ludzie
młodzi, którzy chętniej niż
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jeszcze kilkanaście lat temu
kolekcjonują stare zegary mechaniczne.
Jest Pan jednym z ostatnich, albo ostatnim zegarmistrzem z prawdziwego
zdarzenia w regionie. Chyba
się nie mylę?
- Ładnie Pan to ujął (śmiech).
Dyplom mistrzowski zrobiłem
w 1987 roku, który jest potrzebny na przykład do tego,
żeby szkolić uczniów. Choćby
dzięki temu można o mnie
powiedzieć zegarmistrz, a nie
„wymieniacz” baterii. Takich
osób jest z kolei mnóstwo,
każących dodatkowo siebie
nazywać zegarmistrzami. Nieskromnie powiem, że prawdziwych mistrzów w swoim fachu
zostało w regionie dwóch – ja
i Ryszard Pieprzak, mający
zakład przy ul. Konopnickiej.
Czuje się Pan trochę jak
zegarmistrzowski dinozaur?
- Chyba tak (chwila ciszy).
Niedawno śmiałem się, że
niedługo zamkną któregoś z
nas w gablocie i będą pokazywać, że ktoś taki kiedyś żył i
naprawiał zegarki.
To, która jest godzina możemy sprawdzić w smartfonie, czy komputerze. Zegarki
są nam w ogóle jeszcze potrzebne?
- Kiedyś zegarek był inwestycją, lokatą pieniędzy. Później
potrzebnym przedmiotem do
informowania o upływających
godzinach. Z czasem stał się
modnym i niekiedy szpanerskim gadżetem. Uważam, że
zegarki w znanej nam formie
nigdy nie znikną. Po komórkę
trzeba sięgnąć do torebki czy
do kieszeni, komputer włączyć,
a na zegarek noszony na przegubie dłoni wystarczy spojrzeć.
Jest w zegarkach coś magicznego?
- Na pewno. Pójdę dalej.
Stare zegarki mechaniczne
mają duszę. Do każdego trzeba
indywidualnie podejść, nie jak
do tych kwarcowych, szablonowo tworzonych jak na linii
produkcyjnej w fabryce.
Jak długo jeszcze przetrwa
zawód zegarmistrza?
- W 2017 roku w całej Polsce fachu uczyło się ledwie
6 osób. Niezbyt szczęśliwym
pomysłem było zamykanie
szkół zawodowych. Nie każdy
przecież ma predyspozycje,
żeby zostać informatykiem,
psychologiem czy lekarzem.
Są tacy, którzy muszą dobrze
tynk położyć na ścianie czy mur
zbudować w starej technologii.
Szkoda, że młodzi ludzie nie
garną się do tego zawodu, bo
mieliby zajęcie do końca życia.
Niech to będzie odpowiedź na
Pana pytanie.
Tomasz Piasecki
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Zaopiekują się jak mało kto

Jeśli dawno nie byliście na dworcu kolejowym
Wałbrzych Szczawienko, możecie mocno zdziwić
się, gdy tam zajrzycie. Wygląda naprawdę dobrze. Trudno, żeby było inaczej. Wszak remont
pochłonął 6 mln zł. Ale nie o tym miało być.
Teraz MZB przypilnuje, żeby to miejsce dalej
wyglądało efektownie.

Fot. użyczone (MZB)

powierzchni, z czego
ogromną część
stanowi part e r ? To t u

» Miejski Zarząd Budynków został nowym
zarządcą dworca Wałbrzych Szczawienko

Miejski Zarząd Budynków został nowym zarządcą dworca. Spółka będzie

odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego
stanu technicznego oraz

eksploatację obiektu. Wiecie, że ten niepozorny budynek to ponad 900 m. kw.

znajduje się poczekalnia,
w której obsługiwany jest
ruch pasażerski.

Kompleksowa modernizacja, zdecydowanie wyższy
standard oraz nowe rozwiązania logistyczne sprawiły, że
przez Wałbrzych Szczawienko
przewija się zdecydowanie
więcej pasażerów niż wcześniej. – By zapewnić podróżnym komfort korzystania z
obiektu, niezbędne jest stałe
utrzymywanie go w wysokim
standardzie, a do tego potrzebny jest zarządca. Cieszę
się, że został nim Miejski Zarząd Budynków, bo to znak, że
spółka może zarządzać nie tylko nieruchomościami mieszkalnymi, ale także obiektami
publicznymi czy usługowymi

– mówi Kacper Nogajczyk,
prezes MZB Sp. z o.o.
Przypomnijmy, że modernizacja obiektu zakończyła się
przed dwoma laty. Dworzec
został przystosowany na tzw.
centrum przesiadkowe. W
sąsiedztwie powstał parking
na 40 samochodów, a na
miejsce dojeżdżają autobusy
komunikacji miejskiej, np. z
Podzamcza. Wewnątrz powstały pomieszczenia biurowe oraz lokale usługowe do
wynajęcia, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Koszt
inwestycji wyniósł 6 mln zł. Za
utrzymanie odpowiedzialny
ToP
będzie MZB.

Mają przystanki na żądanie
Znamy listę nowych przystanków na żądanie Kolei
Dolnośląskich. Wraz z grudniowym rozkładem jazdy na
Dolnym Śląsku pojawi się 20 takich nowych miejsc, gdzie
podróżni będą mogli wsiąść do pociągu i z niego wysiąść.

trwały przez kilka miesięcy na dwóch
przystankach w Krzyżowej i w Nowej
Wsi Legnickiej.

– Pomysł sprawdził się i co ważne
– został też dobrze odebrany przez
pasażerów, którzy bardzo szybko „nauczyli się” z takich przystanków korzystać. Dlatego rozwijamy ten projekt i
od nowego rocznego rozkładu jazdy
wprowadzamy kolejne przystanki na
żądanie – mówi Damian Stawikowski,
prezes Kolei Dolnośląskich.
Od nowego rocznego rozkładu
jazdy, który zacznie obowiązywać 13
grudnia, do już funkcjonujących „na

żądanie” przystanków w Krzyżowej
i Nowej Wsi Legnickiej na pewno
dołączą inne, w tym Bolesławice Świdnickie, Jedlina Górna i Unisław Śląski.
– Tak szybkie wcielenie w życie
koncepcji przystanków na żądanie
jest jeszcze jednym przykładem
innowacyjności Dolnego Śląska w
dziedzinie kolei pasażerskiej – uważa
Tymoteusz Myrda, członek zarządu
województwa dolnośląskiego.
SCB

Fot. użyczone (Koleje Dolnośląskie)

JEDLINA-ZDRÓJ/MIEROSZÓW

Koleje Dolnośląskie jako pierwsze
w kraju wprowadziły taką dogodność. Najpierw pilotażowo – testy
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Fot. użyczone (UM Świebodzice)

» Tak dobrze zachowanych murów obronnych
nie znajdziecie prawie nigdzie w Polsce

ŚWIEBODZICE

Świebodka pomoże każdemu turyście
Nie, nie zwariowaliśmy, ani nie popełniliśmy literówki w pierwszym słowie wstępu. Tak,
chodzi o Świebodkę. Któż to jest? Wiadomo, że epidemia koronawirusa torpeduje wiele
i ogranicza działania promocyjne samorządów. Ale w Świebodzicach nie dają się i postanowili wykorzystać ten czas do stworzenia nowej, ciekawej mapy miejskich atrakcji.
No i to się chwali.
Często w takich przypadkach
wymyśla się nazwy przywodzące na myśl miłe skojarzenia.
Czy Świebodka trafi do świadomości turystów? Naszym
zdaniem tak, bo fajnie brzmi
i jakaś jest taka sympatyczna.
Zaraz rozwiniemy tę myśl. To
oczywiście nasze zdanie, wasze może być zupełnie inne.
Tak, czy siak warto przeczytać, co znajdziemy na mapie.
Wyobraźcie sobie, że dostaniecie ją do ręki lub ściągniecie z internetu. Gwarantujemy,
że w przystępny, czytelny i
przyjazny sposób poprowadzi
was po głównych punktach
Świebodzic. Można rzec zabytkach i miejscach godnych

odwiedzenia. Żadnej atrakcji
nie pominiecie, nigdzie się
nie zgubicie. A i jest jeszcze
jeden miły akcent. Właśnie
ten z początku tego tekstu. W
roli przewodnika występuje
maskotka – Sowa Świebodka.
I już wszystko jasne. Ten sympatyczny zwierzak poprowadzi każdego jak po sznurku.
Na jednej stronie mapy znajdziecie plan miasta z graficznymi, autorskimi rysunkami
obrazującymi zabytki. Zaś na
odwrocie przeczytacie ciekawostki o różnych świebodzickich obiektach, ale także
znajdziecie przydatne informacje. Takie, których wiecie,
najbardziej poszukują turyści.

Są tam choćby rozkłady jazdy
komunikacji miejskiej, PKP, lista
miejsc, gdzie dobrze i smacznie
zjecie. No i jeszcze jedno –
gdzie wygodnie przenocujecie.
- Świebodzice mają ciekawą, ponad 740-letnią historię, a wiele zabytków, jak
zachowane mury obronne,
stanowią element unikalny w
skali kraju. Zależy nam, aby
turyści nie traktowali miasta
jako punktu przejazdowego
na trasie z Wrocławia do granicy państwa. Chcemy, żeby
zostali tu na dłużej i zechcieli
poznać nasze miasto – mówi
burmistrz Świebodzic Paweł
Ozga. W gminie doskonale
zdają sobie sprawę, że turyści

i mieszkańcy chętnie korzystają z rozwiązań cyfrowych,
dlatego w mieście pomyśleli
również i o tym. Mapa dostępna jest bowiem w dwóch
wersjach – tradycyjnej, wydanej na dobrej jakości papierze
i cyfrowej do pobrania na
stronie portalu miejskiego.
Nową mapę turystyczną
Świebodzic można otrzymać
bezpłatnie w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej
UM w Świebodzicach przy ul.
Żeromskiego 27, Miejskiej
Bibliotece Publicznej oraz w
Miejskim Domu Kultury lub
pobrać w wersji cyfrowej ze
strony www.swiebodzice.pl.
ToP

» Po ciekawych miejscach w Świebodzicach
oprowadzi was Sowa Świebodka
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Fot. użyczone (UM Mieroszów/Tomasz Tracewski)

» Wiek tej pięknej
lipy szacowany jest
na ok. 400 lat

MIEROSZÓW

Chroniła przed piorunami i złymi duchami
Przejeżdżaliście przez tę miejscowość na pewno wielokrotnie jadąc choćby do Czech. Zastanawialiście się jednak kiedykolwiek, co takiego ciekawego jest w Unisławiu Śląskim, że
warto tam na dłuższą chwilę przystanąć?
Na początek sztampowe wprowadzenie. Jest to
położona na terenie gminy Mi er o sz ó w r oz l e gł a

wieś, rozciągnięta na linii
wschód-zachód wzdłuż drogi nr 35 z Wałbrzycha do
Mieroszowa.

» Jeśli „pogubiliście się” w życiu, w Klubie
Integracji Społecznej otrzymacie pomoc

Wieś stanowi znakomity
punkt wypadowy do zdobycia takich szczytów jak Dzikowiec, Lesista Wielka czy

Stożek Wielki. I od razu robi
się ciekawie.
Wędrując zielonym szlakiem
turystycznym z Boguszowa-

-Gorc do Sokołowska można
dotrzeć w okolice Kościoła
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, który znajduje

się w centrum wsi (ok. 200 m
od szlaku). Na terenie przykościelnym rośnie okazała lipa
drobnolistna (Tilia cordata) o
obwodzie 825 cm, która uznana została za pomnik przyrody.
Wiek tego drzewa oceniany
jest na 400 lat, a wysokość na
ok. 32 metry. Robi wrażenie,
prawda? Pomnik przyrody jest
dość łatwo dostępny, pomimo
tego, że teren przykościelny
otoczony jest murem. Gwarantujemy wam, że bramę
zastaniecie otwartą. Dodajmy
jeszcze, że lipa drobnolistna
jest drzewem długowiecznym
– kiedyś uważana wręcz za
drzewo święte. Miała chronić
przed piorunami i złymi duchami. Warto wiedzieć, że nadzór
nad pomnikami przyrody sprawuje konserwator przyrody.
Celem ochrony pomników
przyrody jest zachowanie ich
dla celów naukowo-dydaktycznych, kulturowych oraz
krajobrazowych. Zwłaszcza
tych tworów, które odznaczają
się indywidualnymi cechami.
Wyróżniającymi je wśród innych pomników przyrody, jak
choćby: wielkość, wiek, znaczenie historyczne, estetyczne
czy unikatowe ich występowanie. Wspomniana przez nas
lipa spełnia chyba wszystkie te
warunki. Warto ją zobaczyć.
Red

JEDLINA-ZDRÓJ

Pomogą wrócić
na dobre tory

Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój)

Tak jak obiecaliśmy przed tygodniem, poszerzamy wiedzę o Centrum Usług Socjalnych
w Jedlinie-Zdroju. Żebyście dokładnie poznali, co tam się znajduje i z czego możecie
skorzystać. Ot, choćby z Klubu Integracji
Społecznej.
Przeważnie gdy czytacie o tego
typu miejscach, niewiele pozostaje
wam w pamięci. Bo okrągłe zdania i
górnolotne stwierdzenia nie pozwalają
zapamiętać konkretów. Postaramy się
to zmienić i wyłożyć „kawę na ławę”,
na co możecie tam liczyć.
Usługi, które znajdziecie w Klubie
Integracji Społecznej w Jedlinie, to po
pierwsze pomoc osobom wykluczonym społecznie, po drugie aktywizacja zawodowa i po trzecie pomoc w
osobistym rozwoju. Jakby na to nie
patrzeć, jeśli poczujecie, że wypadliście poza nawias życia społecznego,
że jakoś sobie nie radzicie, idzie wam
„pod górę”, a co najważniejsze, nie
wiecie, dokąd pójść, żeby poprosić o
wsparcie, możecie pójść do takiego

Klubu jak ten w Jedlinie i poprosić o
poradę, ale… nie tylko.
Dostaniecie tam szerokie wsparcie
np. w sytuacjach, gdy macie trudności w życiu codziennym – problemy
z pracą lub kłopoty z alkoholem.
Będziecie mogli poprosić o to, żeby
ktoś wytłumaczył wam, jak skutecznie
poszukiwać dziś pracy. Otrzymacie
szansę podciągnąć się w niektórych
umiejętnościach albo nauczyć się zupełnie nowych rzeczy, które na pewno
przydadzą się w szukaniu stałego
zatrudnienia. To może zabrzmi infantylnie, ale dowiecie się również, jak
gospodarować własnymi dochodami,
żeby nie przeholować. I na koniec jak
żyć, tak po prostu normalnie.
Red

MIEROSZÓW

Połączenie wstrzymane do wiosny
Wprowadzony został nowy rozkład jazdy pociągów. Dla osób korzystających z połączenia do Adrspachu to zła wiadomość.

wiązuje od 8 listopada do 12
grudnia. Wstrzymane zostały
połączenia sezonowe m.in.
trasa Wrocław – Wałbrzych –

Meziměstí – Adršpach, która
powinna powrócić wiosną.
Od 8 listopada z i do Zgorzelca
ponownie zaczął kursować

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. i przewoźnicy wspólnie
opracowali ofertę połączeń
dla podróżnych, która obo-

pociąg IC Nałkowska, który
dotąd jeździł w skróconej relacji Białystok – Węgliniec – Białystok. Przed podróżą prosimy
dokładnie sprawdzić rozkład
jazdy. Aktualną rozpiskę jazdy pociągów można znaleźć
na stacjach i przystankach,
a także w internecie na stronach: www.portalpasazera.pl
i www.kolejedolnoslaskie.pl.
SCB

» Zróbcie ilustrację do
przeczytanej książki.
Ciekawi jesteśmy
waszej kreatywności

GŁUSZYCA

Pomalujcie nasz świat
Instytucje kultury zostały zamknięte. Zamiast spotykać się z rówieśnikami na zajęciach
stacjonarnych, musicie zostać w domach. Tak, wiemy, Ameryki nie odkryliśmy, ale kto
powiedział, że nie możemy w ogóle uczestniczyć w zajęciach?
Na czas zawieszenia działalności stacjonarnej, Centrum Kultu-

ry-Miejska Biblioteka Publiczna
przygotowała dwie ciekawe formy

ŚWIDNICA

Taką troskę to
my rozumiemy

„ucieczki” od otaczającej nas rzeczywistości.

Przez cały listopad zapraszamy
najmłodszych do wzięcia udziału w

Red

Fot. użyczone (UM Świdnica)

ktoś o tym pomyślał, bo nietrudno
znaleźć miejsca, gdzie nie myśli się
o podobnej drobnicy. W planach
jest również odnowienie połączeń
gwintowanych i oczyszczenie miejsc
mocowania szyb. Usunięta zostanie
rdza oraz fragmenty starej farby. Potem wszystko zostanie kilkakrotnie
pomalowane. Cokoły kandelabrów

konkursie plastycznym. Świat książek
to królestwo wyobraźni, w którym to
my, we współpracy z autorem opowieści, tworzymy zawarty w książce
świat. W czasie, gdy w codziennym
życiu otoczeni jesteśmy obrazami,
tymi nieruchomymi i ruchomymi,
pełna liter strona książki, pozbawiona obrazka, może się wydać mało
atrakcyjna, czy wręcz niezrozumiała. Dlatego zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie na ilustrację do
przeczytanej książki. Zabawa gwarantowana, a wy macie możliwość
popuścić wodze fantazji. Ciekawi
jesteśmy waszej kreatywności.
Druga inicjatywa CK-MBP skierowana jest do młodzieży powyżej
13. roku życia. Jeśli znacie kogoś,
kto interesuje się filmem, lubi wyzwania lub pasjonuje się aktorstwem, to zaproponujcie mu udział
w warsztatach aktorskich. Zajęcia
za pośrednictwem platformy zoom
oraz z użyciem metody selftape poprowadzi doświadczony aktor Robert
Delegiewicz. Szczegóły i zasady spotkań ustalone zostaną indywidualnie
z uczestnikami warsztatów.
Teraz chyba najważniejsze. Wiecie
już, z czego możecie skorzystać, a
wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie ckmbp.gluszyca.pl.

» Trwa renowacja kandelabrów
w świdnickim Rynku

To niby pierdoła, ale takie właśnie drobiazgi wpływają na to, w jaki sposób oceniamy jakąś przestrzeń. Można w jakieś miejsce wpompować miliony złotych, ale gdy
nie dba się o nie odpowiednio, wszystko
może pójść na marne. Zabrzmiało enigmatycznie? Już tłumaczymy, o co nam chodzi.
W świdnickim Rynku rozpoczęła
się renowacja czterech ozdobnych
lamp. Po oględzinach słupów oraz
opraw oświetleniowych, okazało
się bowiem, że trzeba się nimi
jak najszybciej zająć. Uzupełnić
brakujące, uszkodzone i zużyte
elementy latarń. Naprawić ponadto
infrastrukturę elektryczną. Brawo, że
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zostaną oczyszczone i odgrzybione, m.in. metodami chemicznymi
z doczyszczeniem mechanicznym.
Jasne jest dla nas, że w takich sytuacjach uzupełnione zostaną ubytki i
wypełnione szczeliny wykruszonych
połączeń kamienia. Tak właśnie

będzie w Świdnicy. Jak podczas
gruntownych porządków w mieszkaniach przed świętami. Trzeba to
zrobić porządnie i zajrzeć w każdy
zakamarek.
Przed rokiem miasto wyremontowało 10 lamp przy ul. Francisz-

kańskiej. Rok wcześniej 8 żeliwnych
słupów przy ul. Bohaterów Getta
zastąpiono nowymi i stylowymi
latarniami z oprawami LED. Teraz
przyszedł czas na odnowienie kandelabrów w Rynku.
Red
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» Półkoliście położone ławki w parku na
Sobięcinie (Fot. www.polska-org.pl, lata 30.)

Czarująco jak na leśnej scenie
Opisując historię wałbrzyskiego Mauzoleum wspomniałem o znajdującym się
niedaleko niego amfiteatrze. Wraz z Mauzoleum miał on stać się częścią ośrodka rekreacji na Wzgórzu V Festiwalu. I chociaż nie istnieje, to wydaje się na tyle
ciekawym miejscem, że warto przypomnieć o nim, ale również o innych amfiteatrach, muszlach koncertowych i pawilonach muzycznych Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju.

» Wałbrzyski amfiteatr koło Mauzoleum (Fot. www.polska-org.pl, lata 30.)

Inicjatorem budowy amfiteatru przy
Mauzoleum był pastor Fuhrmann.
Obiekt powstał około 130 metrów na
południowy-zachód od Mauzoleum,
głównie w wyniku prac społecznych, z
niewielką dotacją ze strony państwa.
Gości przy wejściu witał szyld „Für
unser Volk”. Dekorację sceny i kulisy
tworzyły dwa domki szwajcarskie. Nie
ma pewności, kiedy amfiteatr zbudowano. Jest zaznaczony na planie z
1922 roku jako Natur Theater (teatr
pod gołym niebem), ale na planie
z 1937 opisany jest już jako dawny
(ehemaliges Natur Theater). Pewną
ciekawostkę znajdziemy w czasopiśmie Waldenburger Heimatbote z
1967 roku, wydawanym cyklicznie
w Niemczech, przez dawną społeczność Waldenburga. Pod zdjęciem

amfiteatru znajduje się podpis „Ev.
Waldkirche auf der Reussendorfhöhe
in Waldenburg in Schlesien”, co
może sugerować, że w amfiteatrze
odprawiano również nabożeństwa
religijne. Po II wojnie światowej
ten „leśny teatr” na krótko otrzymał
drugie życie. Na początku lat 60. w
mocno już wówczas zniszczonym
amfiteatrze odbywały się festyny i
prezentacje amatorskich zespołów
muzycznych. Grali tam na przykład
„Victorianie”, reprezentujący Górniczy Dom Kultury kopalni „Victoria”.
Jak zauważa Krzysztof Kobielec w
artykule „Szkic o kulturze wałbrzyskiej w latach 1945-2015” ówczesne
władze niechętnie przyzwalały na
takie wydarzenia. Modny trend
muzyczny o rockandrollowym ro-

dowodzie, będący dla młodych
powiewem wolności, nie cieszył się
względami partyjnych aparatczyków.
Są też wspomnienia z lat 70. Jak pamiętają mieszkańcy Nowego Miasta,
odbywały się w nim potańcówki,
grały różne zespoły z okazji święta
22 lipca czy 1 maja, a wojskowi z
jednostki stacjonującej w budynku
przy ul. Psie Pole (późniejszy wydział
paszportowy, obecnie Komisariat
Policji nr 2) rozkładali namioty i serwowali kiełbaski. Dzisiaj amfiteatr
praktycznie nie istnieje. Z biegiem
lat na widowni wyrosły drzewa, po
dawnej scenie pozostał płaski plac.
Miejsce w niczym nie przypomina
tego z archiwalnych zdjęć.
Czy to jedyny taki obiekt, który
istniał w Wałbrzychu lub okolicy?
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Oczywiście, że nie. Pewną
namiastkę amfiteatru tworzyły
półkoliście ułożone ławki w
Parku Ludowym (Volkspark)
na Sobięcinie (obecnie park
im. Tadeusza Kościuszki). I
chociaż nie było tu typowej
sceny, miejsce to dobrze nadawało się do organizowania
niewielkich koncertów czy
występów. Niemal naprzeciw
widowni, po jej północnej
stronie, na niewielkim sztucznie usypanym pagórku, stał
pawilon muzyczny (Musikpavillon). Jak wspomina jeden
z mieszkańców Sobięcina,
była to parkowa budowla w
kształcie rotundy, jej stożkowy
dach wspierał się na pięciu lub
sześciu kolumnach. Największe wrażenie robiła akustyka,
jaka panowała wewnątrz.
Posadzka bowiem wykonana
była z płyty, prawdopodobnie
granitowej lub bazaltowej.
Wystarczyło nawet niewielkie
tupnięcie, aby powstał rezonans akustyczny o znacznej
sile. Zarówno po mini-amfiteatrze, jak i altanie zostały tylko
wspomnienia i zdjęcia.
Inny amfiteatr istniał przez
pewien czas w Książu. W przeciwieństwie do wyżej opisanych, ten nie ma niemieckiego
rodowodu. Powstał już w latach powojennych. W publikacji „ABC Zamku Książ. 80
wiadomości” opisano go następująco: „Scena leśna, rodzaj
amfiteatru, umiejscowiona
została naprzeciwko budynku
bramnego w zadrzewionym
wgłębieniu, chronionym od
wiatrów, gdzie kiedyś rozciągał

się staw gospodarczy przy międlarni. Po powiększeniu sceny
i jej zaplecza widownia może
pomieścić 1500 widzów”. Co
jeszcze wiemy o historii tego
miejsca? Od 1860 roku do czasu wybudowania lubiechowskiej Palmiarni istniała tu cieplarnia. Po jej likwidacji część
zabudowań wykorzystano do
budowy kortu tenisowego. Nie
wszyscy wiedzą, ale za sprawą
przyjaciela rodziny, niemieckiego tenisisty hrabiego Viktora
Voss-Schönau, który wygrywał
mistrzostwa Niemiec od 1894
do 1896 roku, księżna Daisy
i jej mąż złapali tenisowego
bakcyla. Aby móc rozwijać
nową pasję i grać ze swoimi
przyjaciółmi na własnym korcie, zapadła decyzja o jego
budowie. Być może brama z
zachowanym do dzisiaj żelaznym skrzydłem opatrzonym
datą 1907 (drugie skrzydło
zniknęło po 1995 roku) prowadziła właśnie na teren kortu.
W pobliżu dawnej sceny przed
wojną znajdował się zbiornik
gazu, służącego do ogrzewania kompleksu zamkowego
(w pobliżu była zamkowa kotłownia). Częściowo zachował
się po nim okrągły fundament.
Współcześnie obiekt wykorzystywano do różnych plenerowych przedsięwzięć. Na
początku XXI wieku powstała
koncepcja rozbudowy ruin. Jak
informował Urząd Miejski w
Wałbrzychu: „Zaproponowano
rozbudowę istniejącej wieży do
trzech kondygnacji i zlokalizowanie w niej zaplecza sceny:
magazynów, sanitariatów,
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garderoby oraz sali konferencyjnej. Scenę oraz widownię
planuje się zadaszyć stosując
lekkie konstrukcje namiotowe. Przewidziano wymianę
istniejącego ogrodzenia oraz
budowę parkingu wraz z drogą
dojazdową. Istniejący projekt
będzie obejmował możliwość
wykonania ewentualnego
sezonowego uzupełniania
ścian, a tym samym możliwość
całorocznego korzystania z
amfiteatru przy ewentualnym
dogrzewaniu widowni i sceny
w okresach obniżonych temperatur. Obecnie projektant
jest w trakcie opracowywania
wstępnych kosztów odbudowy
amfiteatru. Wstępnie szacuje
się, że realizacja projektu kosztować będzie ok. 5 milionów
złotych. Przebudowa amfiteatru planowana jest na lata
2008-2009”. Z planów tych nic
nie wyszło, a ostatnie wydarzenie, jakie miało tu miejsce,
to rekonstrukcja historyczna z
Powstania Warszawskiego w
2013 roku.
Najmłodszy wałbrzyski
amfiteatr na pl. Teatralnym
uroczyście otwarto 13 stycznia
2012 roku, wystawiając na
jego scenie spektakl plenerowy „Porywacze ciał”. Ten amfiteatr istnieje i ma się dobrze.
Opisując wałbrzyskie „sceny pod gołym niebem” nie
sposób pominąć tych z sąsiedniego Szczawna-Zdroju, zlokalizowanych w Parku
Zdrojowym. Pierwszy z nich
to muszla koncertowa przy
szczawieńskim deptaku, wybudowana przed 1900 rokiem

» Pawilon muzyczny w Szczawnie-Zdroju (Fot. www.polska-org.pl, ok. 1912)

ale istniejąca do dzisiaj. Grażyna Balińska tak opisała ten
przedwojenny Musikpavillon:
„Był to niewielki drewniany pawilonik, sklepiony półkolistą czaszą, dekorowany
misterną snycerką i wsparty
na bogato profilowanych słupach, z muzycznym emblematem na zwieńczeniu dwuspadowego dachu. Postawiony
na wysokiej podmurówce, pozwalał słyszeć i oglądać koncertujących muzyków nawet z
dalszych części promenady”.
Kolejny szczawieński przybytek kultury to pawilon muzyczny w głębi parku. Znajdował się przy ścieżce Valentiner
Weg, powyżej polany, na
której obecnie straszy ruina

» Muszla koncertowa w Szczawnie-Zdroju, popołudniowy koncert (Fot. www.polska-org.pl, pocz. XX w.)

amfiteatru. Nie ma pewności,
kiedy pawilon powstał ani
kiedy popadł w ruinę. Jedyny
ślad, jaki po nim został, to
kamienna podmurówka przy
ścieżce.
Przyszedł czas na amfiteatr.
Na wspomnianej już polanie, na której dawniej stał
Pappel-Hof – pierwszy dom
dra Zemplina – przed II wojną światową wybudowano
teatr leśny z trybunami. Przy
scenie stał niewielki domek,
pełniący zapewne funkcję garderoby dla artystów, a być
może również tworzący tło
dla niektórych przedstawień.
Miejsce tętniło życiem, grywała
tam np. szczawieńska orkiestra kurortowa (Salzbrunner
Kurorchester). Pierwsze po
wojnie wydarzenie, jakie miało
miejsce w leśnym teatrze, to
zawody sportowe, tak opisane
w książce Romualda Łuczyńskiego: „Romantyczny zakątek
w parku – to teatr na świeżym
powietrzu. W tym roku w lipcu,
jako pierwsza i jedyna impreza,
odbyły się tu zawody szermiercze we wszystkich rodzajach
broni. Niewątpliwie w roku
przyszłym teatr zostanie odpowiednio wykorzystany. Naturalna dekoracja wspaniałych
drzew stwarza pierwszorzędne
warunki dla różnego rodzaju
imprez”. W latach 1964-1965
leśny teatr przebudowano w
amfiteatr. Zmniejszono scenę
tworząc nieckę dla orkiestry.
W miejsce sferycznej muszli
nad sceną rozpięto muszlę
w kształcie ćwiartki kuli. Po
pożarze w latach 80. scenę
przebudowano. W 1997 roku
stan obiektu został opisany
w Sudeckich Wiadomościach
Gospodarczych i przedstawiał
się następująco: „Powybijane
szyby, osmolona i zardzewiała
konstrukcja sklepienia nad

muszlą straszy przechadzających się kuracjuszy, ławki
połamane i puste, długo nikt
tutaj nie siedział, zapewne
długo też nie usiądzie. Wokół
muszli koncertowej zaniedbane i chylące się ku upadkowi
ozdobne latarnie, wystające kable, porozbijane klosze,
pordzewiałe i powyginane
metalowe elementy lamp,
dawniej pełniące rolę ozdób”.
W podobnym stanie obiekt
przetrwał do dzisiaj. Plany
rewitalizacji amfiteatru zaprezentowane w 2013 roku nigdy
nie weszły w fazę realizacji.
To już koniec opowieści o
miejscach, w których dawniej
i współcześnie mieszkańcy,
turyści czy kuracjusze mogli
obcować z żywym słowem
teatru, słuchać dźwięków wylewających się z pięciolinii, czy
(jak w przypadku amfiteatru
koło Mauzoleum) sławić Boga
na łonie natury. Dobrze, że z
przedwojennych budowli do
czasów współczesnych w dobrym stanie dotrwała chociaż
jedna – muszla koncertowa w
Szczawnie-Zdroju.
Opr. Piotr Frąszczak
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O seksie, cudownie i pożytecznie

» Talent i charyzma Angeliki Cegielskiej
pozwalał jej robić z widzami, co chciała

Twórcy zainteresowali się
kontrowersyjną książką „Moje
życie jest moje. Opowieści o
wolności i pożądaniu” Remigiusza Ryzińskiego, której premiera miała miejsce niespełna pół roku temu. Artystki, w
ślad za autorem literackiego
bestsellera, przedstawiają,
ale już językiem teatru, niezwykłe odcienie seksu. Poruszają się, bez zahamowań,
po najmroczniejszych ludzkich pragnieniach. Na scenie
zasadniczo jest tylko jedna
postać (Cegielska), która raz
jest swingerką, po chwili
staje się kobietą uprawiającą seks z kierowcami tirów,
by wreszcie zostać bileterką
w kinie porno. Na wejściu
wita nas jednak jako naga
modelka, która jest swojego
rodzaju tacą do wykładania
przekąsek na przyjęciach.
Od tej chwili aktorka bezpardonowo skupia na sobie
całą naszą uwagę i zwalnia
ją dopiero, kiedy schodzi ze
sceny. Talent i charyzma pozwala jej robić z widzami, co
chce – podobnie jak domina,

w którą w pewnym momencie
wciela się. Kiedy tak krążyła
z pejczem w ręku i wskazywała nim wybranego mężczyznę z widowni i mówiła
„ty”, cieszyłem się, że siedzę
w drugim rzędzie, bo trochę
strach. Aktorka z wyjątkową
łatwością przeistaczała się z
postaci w postać i za każdym
razem wierzyłem, że to, co
opowiada, to jej prawdziwa
historia.
Angelika Cegielska to bez
wątpienia jedna z najbardziej utalentowanych aktorek
wałbrzyskiego teatru. I jak
udowadnia w „Cudowne i
pożyteczne. O seksie” nie
tylko odnajduje się w rolach komediowych. Spektakl
Martyny Majewskiej nie jest
jednak bez zadraśnięć. Najbardziej wyraziste to monolog szefowej dziewczyn
tańczących w klubie go-go.
Był trochę przerysowany, za
szybko wypowiedziany i na
jednym poziomie. Jakby aktorka gdzieś się spieszyła. To
spowodowało, że skądinąd
świetny tekst stracił na sile,

a pewne słowa stawały się
niezrozumiałe. Niezrozumiałe
było również podpieranie się
kartką z tekstem piosenki
„Chałupy welcome to”. Przy
okazji podkreślę, że to bardzo
ciekawe zinterpretowanie
kwintesencji kiczu lat 80.
Na koniec poczułem brak
jakiegoś bardziej wyrazistego
zakończenia. Miałem nadzieję,
że wszystkie przedstawione
historie prowadzą do ważnej
puenty, refleksji czy pytania.
Padające słowo „wolność”
budzi tylko niedosyt. Za to
krzepiąca jest sytuacja, kiedy
jedna z bohaterek dramatu
rysuje na szybie znak błyskawicy. Podsumowując „Cudowne i pożyteczne. O seksie” to
wyrazisty, odważny, kontrowersyjny i niezły spektakl, ale
zapamiętamy go głównie z
powodu kreacji Angeliki Cegielskiej. Gratuluję. Ci, którzy
nie mieli przyjemności obejrzeć sztuki w podczas dwóch
piątkowych przedstawień,
muszą poczekać na odblokowanie Polski.
Piotr Bogdański

Zanim do kina

Equillibrum wciąż aktualne
Znacie już ten cykl i niestety zmuszeni byliśmy ponownie do
niego wrócić. Nim kina ponownie zostaną otwarte i zaczną
przyciągać repertuarem pełnym nietuzinkowych premier, zobaczcie zestaw filmów, które stały się dla mnie najważniejsze.
Dziś kolejny z nich.
Miałem nadzieję, że nie będę musiał wracać do tego cyklu. Chciałbym
się skupiać tylko na nowościach...
Tymczasem, po kilku miesiącach
względnej wolności, ponownie
stoję przed półką z filmami DVD i
przeglądam tytuły, którymi chętnie
się podzielę.
Dziś powrócę do kolejnego obrazu
z gatunku science-fiction, traktującego o wolności i totalitaryzmie. W
kwietniu wspominałem „Brazil” Terry
Gilliama. Po kolejnych 20 latach na
ekrany kin wszedł „Equilibrium” w
reżyserii Kurta Wimmera. I znowu
mamy futurystyczną rzeczywistość.

W państwie o nazwie Libria po III
wojnie światowej rządzący zamierzają stłumić wszelkiego rodzaju emocje
(włącznie z miłością), które mogłyby
spowodować kolejny globalny konflikt. W tym celu całe społeczeństwo
musi codziennie zażywać dawkę
leku Prozium. Kontrolę nad pełnym
zniewoleniem ludzi ma, specjalnie
powołana w tym celu służba – Tetragrammaton i jego żołnierze klerycy.
Taki białoruski OMON. Państwem
rządzi Ojciec (taki np. Łukaszenka). Bohaterem filmu jest jeden z
najlepszych, najbardziej oddanych
mundurowych – John Preston (Chri-

stian Bale). Na szczęście w każdym
systemie znajdzie się szczelina, która
zniszczy każdy opresyjny układ.
Takim słabym punktem okazał się
właśnie do niedawna zwolennik totalitarnego porządku kleryk Preston.
Śmierć „czującego” przyjaciela oraz
rodzące się uczucie do przesłuchiwanej buntowniczki Mary O’Brien
(Emily Watson) odmieniło jego życie.
Mężczyzna zszedł do podziemia –
w przenośni i dosłownie. Zmienił
poglądy i zaczął walczyć o ludzką
wolność.
Przywołując streszczenie fabuły
blisko dwudziestoletniego „Equili-

Fot. użyczone (materiały prasowe)

Fot. użyczone (Tobiasz Papuczys)

Ostatnia premiera w Szaniawskim, przed kolejnym wyłączeniem Polski i w czasie protestów na ulicach, mogła należeć tylko do kobiet. Twórczynie – Martyna Majewska (reżyserka), Angelika Cegielska (aktorka) i Karolina Mazur (scenografka) i jedyny mężczyzna – Dawid Majewski (muzyka), utwierdzają nas w przekonaniu, że to płeć piękna lepiej rozumie
świat i nie boi się go porządkować.

brium”, niestety nasuwają się skojarzenia ze współczesnego świata
– walczący o demokrację Białorusini czy protestujące kobiety. To
przerażająca konstatacja. Wróćmy
jednak do obrazu Kurta Wimmera.
Film, oprócz oczywistego, ważnego
przekazu, jest atrakcyjnie zrealizowany. Świat przedstawiony przez
reżysera, ale także autora scenariusza, robi wrażenie. Znakomicie
zestawia sterylną estetykę miasta
z jego nieczystością podziemia.
Do tego, wydarzenia toczą się
błyskawicznie.

Twórcom udało się połączyć ambitne kino z kinem akcji. Jedno współgra z drugim. Dobrą robotę wykonał
Christian Bale, który wiele tygodni
ćwiczył sztuki walki. Wszystkie sceny
akcji były zrealizowane tradycyjnie.
Obraz na pewno bez kompleksów
może stanąć obok wspomnianego
„Brazil” czy trylogii „Matrix”. Film
można często znaleźć w marketowych koszach z wyprzedażami.
Można go także obejrzeć na kanałach filmowych, gdzie dość często
jest powtarzany (Cinemax). Polecam.
Piotr Bogdański
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Patron jak się patrzy
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu otrzymała imię swojego założyciela, pierwszego dyrektora, dyrygenta, wiolonczelisty i kompozytora Maestro Józefa Wiłkomirskiego.
Nam ten pomysł bardzo się spodobał.

» Józef Wiłkomirski podczas jednego z
koncertów w 2003 roku

parli inicjatywę. W Wałbrzychu
decyzja ta była oczekiwana, bo
przecież imię Maestro Józefa
Wiłkomirskiego jest ze stworzoną
przez niego instytucją zrośnięte.
I choć spoczął na Powązkach, to
jak przekonuje żona muzyka,
Małgorzata Wikomirska: – To,
co najważniejsze, zostanie tu w
Wałbrzychu. Przy Słowackiego 4
zostaje dzieło jego życia, jak mówił, Filharmonia Sudecka i trwały,
mam nadzieję, ślad w historii
miasta, z którym związał ponad
połowę swojego życia.
– Józef Wiłkomirski wpłynął na
życie naszego miasta właściwie w
każdym wymiarze: społecznym,
artystycznym, kulturalnym, publicystycznym. Był pełen pasji, wizji,
był jednym z tych ludzi, którym
po prostu nie jest wszystko jedno.
Którzy mimo różnych okoliczności
nie dają się złamać, którzy zawsze
mają własne zdanie. To zdanie
często było krytyczne, niezależnie kto sprawował władzę w
Warszawie, czy w Wałbrzychu,
on nigdy nie obawiał się tego,
że powie coś, co może okazać się niepopularne, albo źle
przyjęte – wspominał na placu
Magistrackim Józefa Wiłkomirskiego prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.

Czekamy na uroczyste nadanie
imienia i koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej,
na tę wyjątkową okazję do spotkania wszystkich melomanów i
sympatyków, którą niestety trzeba
było odłożyć w czasie ze względu
na pandemię COVID-19. Zachęcamy wobec tego do sięgnięcia
po „Wspomnienia nie tylko muzyczne” Józefa Wiłkomirskiego,
które dostępne są na stronie
internetowej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego
dzięki uprzejmości Elżbiety Marii
Kokowskiej i wydawcy Stowarzyszeniu Inteligencji Twórczej w
Wałbrzychu.
„Kiedy przeglądam notatki z
mojego dziennika z przełomu lat
77/78, trudno mi uwierzyć, że
mogłem pracować aż tak intensywnie, mając – bądź co bądź –
powyżej pięćdziesiątki. Nie lepiej
było w latach 78 i 79. W dzienniku notowałem co pewien czas
rozkład zajęć. I tak np. próba w
filharmonii, zebranie, dalszy ciąg
próby, jazda do szkoły tylko w celu
podpisania jakichś pilnych dokumentów, powrót do filharmonii
na koncert szkolny, ponowna
jazda do szkoły na radę pedagogiczną, która kończy się późnym
wieczorem. Albo nocna podróż

do Warszawy, tam załatwianie
różnych spraw w ministerstwie,
CHPM, „Pagarcie”, rozmowy w
jakiejś szkole i Filharmonii Narodowej na temat zakupu starych
instrumentów, powrót nocą do
Wałbrzycha, rano próba, potem
narada w KW, jazda do szkoły,
lekcja psychologii, rozmowy ze
skłóconymi nauczycielami. Itd. itd.
Albo po sześć i więcej koncertów
w ciągu kolejnych dni przy normalnych zajęciach w filharmonii
i szkole. Czytając teraz rozkłady
zajęć, nie wierzyłem własnym
oczom. Jak to było możliwe? Raz
po raz powtarzają się takie słowa
jak: walczyłem, załatwiałem, ratowałem, naprawiałem, godziłem,
interweniowałem, agitowałem
itd. Z opisu tych zmagań można
by stworzyć niemal sensacyjny
scenariusz. Ponadto znajduję w
notatkach informacje o brakach w
zaopatrzeniu w najprostsze produkty żywnościowe. A przecież
musiałem coś jeść „w biegu”. Do
tego często pękały rury, brakowało wody, wyłączano ogrzewanie.
Jak sobie dawałem radę, będąc
zupełnie sam – doprawdy nie
wiem”.
Zajrzyjcie do tych wspomnień.
Naprawdę warto.
Red

Oni wiedzą, jak to robić!
Gdzie? Wiadomo, że w Szaniawskim! Nie bądźcie zdziwieni, gdy
to przeczytacie – Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu wciąż działa! Jesteśmy po ostatniej premierze z widzami usadowionymi
w fotelach na widowni, jednak nie ostatniej w tym miesiącu.
Jeszcze bardziej zdziwieni?
Premiera „Cudowne i pożyteczne.
O seksie”, czyli spektaklu Angeliki
Cegielskiej, w reżyserii Martyny
Majewskiej i tekstem na podstawie
bestsellerowej książki Remigiusza
Ryzińskiego „Moje życie jest moje.
Opowieści o wolności i pożądaniu”
odbyła się tuż przed zamknięciem
instytucji kultury. Uff. Udało się, a
spektakl spodobał się widzom, którzy zaskoczyli frekwencją. Wszystkie
miejsca, które można było zająć,
były zajęte. To rozumiemy. Monodram zakończył się owacją na
stojąco i komentarzami zachwytu
w mediach społecznościowych. W

Szaniawskim wiedzą, że mają dla
kogo wracać.
Chwila, chwila, zanim jednak
teatr wróci w pełnym wymiarze,
zespół ma do zaproponowania
swoim widzom oglądanie spektakli w wersji on-line, czyli transmisję na żywo. Świetny pomysł! Na
stronie www.live.teatr.walbrzych.
pl udostępniane będą spektakle,
które w czasie rzeczywistym odbywać się będą na deskach bez
obecności widzów. Coś jak mecz
piłkarski bez udziału kibiców.
Włączasz transmisję i oglądasz
grających aktorów na żywo. Spek-

takle można oglądać w dowolnym
miejscu, przeżywając je na przykład w domowym zaciszu.
Druga premiera tego miesiąca,
„I tak zrobimy wam teatr”, będzie
projektem internetowym. Podejmie
tematykę działalności... teatrów
w Polsce w okresie pandemii, na
podstawie recenzji Przemka Guldy, znanego z prowadzenia cyklu
guldapoleca w serwisie Instagram.
To już 21 listopada. Zerknijcie w
ramkę. Tam macie całą rozpiskę,
co i kiedy oglądać w Szaniawskim
on-line.
ToP

Streamingowy repertuar

KUMULACJA – 19.11. / g. 19:00
I TAK ZROBIMY WAM TEATR – PREMIERA! – 21.11. / g. 19:00
ŻEGLARZ – 27.11. / g. 19:00
GRACZE. FURMANIUK KONTRA ŁAGANOWSKA KONTRA WÓJCIK – 29.11 / 18:00
Dostęp do każdego ze spektakli: 8 zł (także na premierę!)

Fot. użyczone (Tobiasz Papuczys)

Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

Wniosek do
władz samorządu województwa w tej
sprawie zapowiadała
już w trakcie uroczystości pożegnalnych po
śmierci artysty na placu Magistrackim dyrektor Filharmonii
Sudeckiej Elżbieta Łaganowska.
Radni jednogłośnie
p o -
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Okiem gracza

Kangurek z Warszawy

SKN

Kto z nas nie zna polskiej klasyki z 2000 roku „Kangurka Kao”?
CHALLENGER
Ciężko będzie wśród rodzimych graczy znaleźć ludzi, którzy nigdy o
tej platformówce nie słyszeli.

Prawnik radzi
Dziś niezwykle ważny temat. Jak powstrzymać podwyżkę za użytkowanie wieczyste? Wszelkie wątpliwości rozwiewa nasz prawnik Adam Daraż.
W tym roku niektórzy użytkownicy wieczyści mogą dodatkowo skorzystać z rozwiązań przewidzianych w tarczy
antykryzysowej (tj. ustawie z
2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COViD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych;
Dz. U. poz. 374, ost. zm. Dz.
U. z 2020r. poz. 1747), która
ma nieść pomoc dla dotkniętych kryzysem gospodarczym
spowodowanym pandemią
COViD-19.

Jednym z ułatwień przewidzianych ustawą jest wydłużenie terminu na zapłatę
opłaty rocznej za 2020 r. do
31 stycznia 2021r. Dotychczas opłaty roczne należało
uiścić w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za
dany rok. Zatem termin ten

UWAGA KONKURS

Posmakowały wam burgery ze Złotej Stacji? No nie mogło być inaczej. Jak to leciało w pewnej reklamie? To prawdopodobnie najlepsze
burgery w Wałbrzychu. Sami próbowaliśmy, więc wiemy, co piszemy.
Sami też możecie ich skosztować. Wystarczy, że weźmiecie udział w
naszej zabawie. Do wygrania są burgery ufundowane przez Restaurację Złota Stacja. Dzięki nam posilicie się tam zupełnie za darmo.
Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie. Widzicie fotografię obok?
Fragment jakiego obiektu przedstawia załączone zdjęcie?
Nagrodami dla osób znających prawidłową odpowiedź są 3 burgery. Kto pierwszy, ten lepszy. Na miłośników dobrego jedzenia i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w Restauracji Złota Stacja
w Wałbrzychu czekają przez dwa dni – od najbliższej środy (18
listopada) do piątku (20 listopada). Szczegółowy regulamin
konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl. Pamiętajcie, że
burgery otrzymacie na wynos. Podstawą jest oczywiście kupon
z poprawną odpowiedzią.

został wydłużony aż o 10
miesięcy.
Kolejnym ułatwieniem jest
możliwość pomniejszenia opłaty dla przedsiębiorców, u których wystąpił określony ustawą covidową spadek obrotów
gospodarczych w następstwie
epidemii. Powyższe dotyczy
zarówno nieruchomości Skarbu
Państwa, jak i nieruchomości stanowiących własność
jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) pod warunkiem
podjęcia stosownej uchwały
przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa.

Po spełnieniu wszystkich
warunków określonych ustawą opłata zostanie pomniejszona proporcjonalnie do
liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia
epidemicznego oraz stan epidemii COViD-19. Warunkiem
zastosowania tej ulgi jest
zgłoszenie zamiaru wniesienia
pomniejszonej opłaty w terminie do 31 stycznia 2021 r. oraz
brak zaległości w regulowaniu
zobowiązań publicznych do
końca III kwartału 2019 r.
Radca prawny Adam Daraż z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY-

go, internauci pisali o tym,
jak bardzo pragną powrotu gier z ich dzieciństwa.
Hype na serię z pewnością
podbiły też darmowe kopie
„Kangurka Kao”, które użytkownicy mogli odebrać na
platformie Steam z okazji
Dnia Dziecka.
Concept arty z wrogami i krajobrazami z krainy
kangurka – przygotowane!
Nowy design bohatera – już
dostępny na oficjalnej stronie
gry! Co nam w takim razie
pozostaje? Dodać grę do
swojej listy życzeń, czekać
na jej premierę, planowaną
na przyszły rok i na nowo
przeżyć przygodę naszego
dzieciństwa.
Wiktoria „Wikunya”
SKN Challenger

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Fot. materiały prasowe (https://pl.ign.com)

Jeśli chcieliście wrócić do
naszego ulubionego skocznego bohatera, ale podstarzała
oprawa graficzna jest dla was
barierą nie do pokonania –
mamy dobrą wiadomość!
Tate Multimedia, producent
i wydawca serii, zdradził na
swojej oficjalnej stronie, że
pracuje nad kolejną odsłoną
Kangurka Kao!
Powrót skoczka może wynikać z sukcesu, jaki
odniosły inne remaki znanych gier, takich jak Spyro czy
Cransh Bandicoot,
jednak może być też
związany z akcjami
przeprowadzanymi przez
fanów gry. W zeszłym roku
zorganizowali oni on-line
akcję opatrzoną hashtagiem
#BringKaoBack. Używając

ul. Chrobrego 12/4, 58-300
Wałbrzych, tel. 601472787,
e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Fragment jakiego obiektu przedstawia
załączone zdjęcie?

...........................................................................
............................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Restauracji Złota Stacja
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu
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Fot. Tomasz Czeleń

» Prawdziwa zabawa dla amatorów
kolarstwa górskiego

Rower jest OK

Góralem wokół Niedźwiadków
Dawno nie było nic dla tych, którzy uwielbiają przejażdżki rowerem górskim. Górale! Ta trasa będzie dla was! Chyba pierwszy
raz taka solidna, prawdziwa dla MTB.
Wsiadłem na rower odwiedzić stare kąty. Miejsca,
które wielu z was powinno
doskonale znać. Tylko czy
z perspektywy siodełka?
Wałbrzych ma ten ogromny
atut, że aby fajnie pojeździć,

wcale nie trzeba wyjeżdżać z
miasta. Można za to wsiąść
na górala w samym centrum miasta i zrobić solidną
rundę.
Zielony szlak rowerowy
wokół Niedźwiadków to na

pewno nie jest ani wybitnie
trudna, ani wymagająca
kondycyjnie propozycja. To
nie znaczy, że jest łatwo.
Szczególnie w listopadzie,
gdy śliskie liście przykrywają
korzenie i kamienie. Jeśli

UWAGA KONKURS

Nie zamierzamy już pisać, że jeśli skorzystacie z usług Salonu Urody
Venus w Świdnicy, to wypiękniejecie. Bo to jest oczywista oczywistość,
jakby powiedział klasyk. Zachęcamy was jednak do odwiedzenia tego
miejsca, bo szeroki wachlarz usług przypadnie do gustu z pewnością
każdej eleganckiej kobiecie. A teraz do rzeczy, bo dość już owijania w
bawełnę. Jeśli chcecie sprawdzić Salon Urody Venus, weźcie udział
w naszej zabawie. Do wygrania są voucher na specjalną usługę. Co
trzeba zrobić, żeby je otrzymać? Znać odpowiedź na pytanie – jakie
to proste! Widzicie zdjęcie obok? Co to za miejsce? Dla ułatwienia
dodajmy, że jest to szczyt pewnej góry. Jakiej?
Nagrodami dla osób znających odpowiedź jest 5 voucherów na
hennę brwi i rzęs. Odpowiedzi należy wpisać do kuponu, wyciąć go
i pokazać w salonie. Każda z 5 pań znających poprawną odpowiedź
będzie mogła skorzystać z usługi tylko raz. Kto pierwszy, ten lepszy.
Na miłośniczki piękna i posiadaczki kuponów z naszej gazety w
Salonie Urody Venus przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy czekają od
najbliższej środy (18 listopada) do piątku (20 listopada). Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.wieszco.pl.

szukacie wielkich skoków
adrenaliny, ekstremalnych
zjazdów lub wybitnie stromych stoków, które trzeba
trawersować pod górę, to
tu ich nie znajdziecie. Nie
jest to jednak trasa, z którą

każdy sobie poradzi. Zdecydowanie balans ciałem,
umiejętności techniczne i
trochę „pary” w nogach na
podjazdach będzie wam
potrzebne. I dobre trzymanie
równowagi.

Już sam początek szlaku
rozpoczynający się przy wejściu do parku Sobieskiego na
alei Wyzwolenia i podjazd
pod schronisko wymaga
może nie tyle kondycji, co
umiejętności technicznych.
Liczne korzenie i kamienie
nie pozwolą wam na komfortowy wjazd, ale przecież
na góralu oczekujemy takiej
właśnie zabawy! W nagrodę
dalej jest lekko i przyjemnie,
a dodatkowo można popatrzeć z punktów widokowych na panoramę miasta i
gór. Z Nowego Miasta szlak
wiedzie w stronę Psiego
Pola, gdzie za skrętem do
Mauzoleum biegnie w las.
Tu zaczyna się prawdziwa
zabawa dla amatorów kolarstwa górskiego! Najpierw
stromy, choć szeroki podjazd
stokami Niedźwiadków, który
miejscami może niejednemu rowerzyście przysporzyć
trochę problemów, a potem
zjazd w okolice ul. Świdnickiej. Tu zaczyna się całkiem
trudno. Jeśli nie czujecie się
bardzo pewnie, to mogą być
problemy. Wąska ścieżka
między drzewami, raz nieco
w górę, raz w dół, po części
prawie nad przepaścią, korzenie i kamienie. Prawdziwie
górski odcinek wymagający
pewności siebie i dobrego
opanowania roweru. Co za
zabawa! Pilnujcie oznakowań
szlaku! W nagrodę po pokonaniu tego najtrudniejszego
odcinka szutrową drogą zjeżdżamy w okolice Mauzoleum
i polną drogą dojeżdżamy
do ogródków działkowych i
pod stadion przy ul. Jagiellońskiej. Na skrzyżowaniu
z ul. Mickiewicza po 12 km
dojeżdżamy do mety szlaku.
To jak? Jeszcze raz? Jeśli nie
możecie ruszyć się z miasta,
to warto wyjść na rower pod
domem!
Tomasz Czeleń

KUPON
Co to za miejsce? Dla ułatwienia dodajmy,
że jest to szczyt pewnej góry. Jakiej?

...................................................................
...................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Salonie Urody Venus
przy ul. Siostrzanej 9 w Świdnicy
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STREFA ROZRYWKI
BAW SIĘ Z NAMI. ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC. ARTYKUŁ CZYTAJ STR. 13

ROZWIĄZANIA BĘDĄ DOSTĘPNE NA NASZYM FACEBOOKOWYM FANPAGE’U WIESZCO

Wałbrzyszanka

Poziomo:
5 - maksymalna masa, jaka może
zostać podniesiona
6 - żołnierz walczący za pieniądze
8 - zorganizowana podróż, podjęta dla osiągnięcia celu
11 - człowiek nieuznający istnienia Boga
13 - mała drobina czegoś
14 - rozległy step na Wielkiej Nizinie
Węgierskiej
15 - nieprzyjemne odczucie krótkiego,
nagłego bólu
17 - zakryty obiekt fortyfikacyjny
18 - niewielki, artystycznie wykonany przedmiot
Pionowo:
1 - zdanie, które stanowi przesłankę jakiegoś
dowodu
2 - coś ponad miarę, nadwyżka
3 - wyrządzający duże szkody
bardzo silny wiatr
4 - wyrób włókienniczy
otrzymywany przez spilśnianie
7 - elektryczny lub elektroniczny
instrument klawiszowy
9 - człowiek niezgrabny, niezaradny
10 - sproszkowany, wysuszony tytoń
12 - warzywo, jadalna bulwa rośliny
16 - bezładna i chaotyczna wypowiedź bez sensu

Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
5 - roślina charakteryzująca
się czarną barwą owoców –
jeżyna
7 - nazwa potoczna dla łagru,
obozu pracy przymusowej w
Rosji bolszewickiej - gułag
8 - dorosła samica świni domowej - locha
10 - mało śmieszny, przewidywalny dowcip - suchar
11 - materiał wydobyty ze
złoża w procesie górniczym
- fedrunek
12 - jadalnia w klasztorze –
refektarz
14 - znana przyprawa, afrodyzjak – lubczyk
15 - część włosa – cebulka
16 - sygnał muzyczny, wygrywany lub odtwarzany o
określonych porach – hejnał

17 - farba utworzona z rozcieńczonego w wodzie pigmentu – akwarela
18 - uszczypliwość zawarta w
wypowiedzi – ironia
Pionowo:
1 - władza wojskowa, która przejęła rządy na drodze
zbrojnego zamachu stanu
– junta
2 - woreczek, kieszeń na pieniądze – kiesa
3 - słaby, źle oceniany – kiepski
4 - używana niegdyś nazwa
piszczałki, fujarki - dutka
6 - zarządzanie – administracja
9 - jedna z kilku potencjalnych
możliwości – opcja
13 - coś, co jest mało ważne
– duperela
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NASI ULUBIEŃCY

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu, tel. 74/8424223, kom. 510 084 734, mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

Wystarczy rzut oka, żeby się zakochać
Niektóre z tych czworonogów są po przejściach. Inne zostały w bezpardonowy
sposób porzucone. Są też takie, których właściciel zmarł i zostały same. Łączy
ich jedno – nie mają kochającego domu, w którym jest wiele serdeczności i ciepła. Możecie zmienić los psów i kotów ze Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu. Wiecie jak? Adoptując jednego z tych pieszczochów.
Wiek: 3 lata
Data przyjęcia
do schroniska:
29.03.2019

Bazyl pięknie podaje łapkę, ale może sprawiać
też trochę problemów. Potrzeba mu mądrego,
doświadczonego właściciela, który odpowiednio się nim zaopiekuje.

JADZIA, nr ewidencyjny 17/17
Wiek: ok. 14 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
03.04.2017

Staruszka Jadzia to kochana kotka, która pomimo swojego wieku nadal chętnie się bawi,
jest ciekawska otoczenia. Czy znajdzie dom
na stare lata?

PUNIA, nr ewidencyjny 133/20
Wiek: 12 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
23.06.2020

Punia to seniorka, jest przyjazna i kochana. Sunia szuka domu, w którym będzie
mogła dojść do siebie po trudnych przeżyciach.

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: około 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
09.06.2020

Bohun to psiak po przejściach, sporo
wycierpiał, ale doszedł już do siebie.
Jest przyjazny i towarzyski, poleca się do
adopcji.

MILO, nr ewidencyjny 162/20
Wiek: 7 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
20.07.2020

Milo to nieduży psiak, bardzo otwarty i
chętny do zabawy, uwielbia ludzi. Świetnie
dogaduje się z innymi, ale spokojnymi
psiakami.

SARA, nr ewidencyjny 164/20
Wiek: 11 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
20.07.2020

Staruszka Sara to miły, przyjazny psiak. Doskwierają jej dolegliwości wieku starczego,
ale codziennie chętnie wita się z ludźmi.
Polecamy ją do adopcji.

GUMIŚ, nr ewidencyjny 41/20
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
20.05.2020

Gumiś to bardzo towarzyski kotek, uwielbia
witać się z ludźmi swoim miauczeniem.
Gumiś jest uroczym miziakiem, szuka odpowiedzialnego i doświadczonego domu.

MONTE, nr ewidencyjny 122/20
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia
do schroniska:
12.06.2020

Monte to bardzo spokojny i cichutki psiak średniej wielkości. Na spacerach otwiera się do ludzi,
z innymi psiakami ma ostrożne stosunki, lepiej
by był jedynakiem.

STRUPEK, nr ewidencyjny 207/20
Wiek: około 7 lat
Data pr zyjęcia
do schroniska:
11.09.2020

Strupek to bardzo przyjazny psiak, niestety ma przewlekłą chorobę skórną,
co wymaga stałych kąpieli i nadzoru
weterynarza.
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

BAZYL, nr ewidencyjny 92/19

22

program tv

Piątek

21:00
TVP1

21:00

20 - 26 listopada 2020
Poniedziałek

TVP1

TVN

Naukowiec Will Caster pracuje w specjalnym zespole badawczym. Jego celem
jest stworzenie sztucznej inteligencji,
obdarzonej zdolnością myślenia i empatią.
Współpracuje z nim Max Waters, który
dostrzega w tym projekcie nie tylko
szansę na lepszą przyszłość, lecz również
zagrożenia. Podczas konferencji naukowej
dochodzi do zamachu. Caster zostaje
postrzelony przez członków organizacji,
którzy są przekonani, że jego eksperymenty zagrażają człowieczeństwu.

sobota

21:00

21:30

Transcendencja
dramat sf, Wielka Brytania, USA, Chiny, 2014

The Voice of Poland
TVP 2

Sobota

20:05

Badyle

POLSAT

Adaptacja opowiadań Tadeusza Różewicza. Opowieść o losie starych kobiet,
matek, zepchniętych na margines życia
społecznego. Pierwsza z nich doświadcza
okrucieństwa ze strony prymitywnego syna
i jego żony, ale i syn wykształcony i jego
małżonka nie odnoszą się do niej z szacunkiem. Druga matka boryka się z odrzuceniem
przez jedynaka. Walcząc o zainteresowanie,
niestrudzenie, co kilka dni, pokonuje
pieszo wiele kilometrów, by choć na chwilę
zobaczyć swoją rodzinę.

20:00

Sposób na teściową
komedia romantyczna, Niemcy, USA, 2005

TVP2

Labirynt
thriller, USA, 2013

Stolarz Keller Dover jest bardzo pobożnym
człowiekiem. Wyznaje zasadę: „Módl się
o najlepsze, przygotuj się na najgorsze”.
Nie spodziewa się więc niczego dobrego
od życia, a wiara jest dla niego ratunkiem
przed nieoczekiwanymi ciosami od losu.
Zapobiegliwie stara się przygotować na
każde dramatyczne zdarzenie, dlatego
w piwnicy ma schron. Mimo to zostaje
postawiony w obliczu sytuacji, która go
przerasta, gdy jego sześcioletnia córka Anna
zostaje uprowadzona.

Po długich poszukiwaniach wyśnionego
mężczyzny Charlie poznaje wreszcie chłopaka
swoich marzeń - lekarza Kevina. Charlie czuje,
że jest to miłość jej życia. Wszystko wygląda
jak bajka i nic nie zapowiada kłopotów do
momentu, kiedy kobieta poznaje matkę Kevina.
Starzejąca się, chimeryczna i sławna przed laty
gwiazda telewizyjnego talk-show, Viola Fields
(Jane Fonda), zaczyna ingerować w związek
syna. Niemal od początku relacje między
dwiema najważniejszymi kobietami w życiu
Kevina są bardzo złe.

Wtorek

spektakl teatralny, Polska, 2020

Niedziela
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Środa

Piraci z Karaibów:
Na nieznanych wodach
ﬁlm przygodowy, USA, 2011

Londyn. Kapitan Jack Sparrow (Johnny Depp)
zostaje pojmany i przywieziony przed oblicze
króla Jerzego II Hanowerskiego. Brytyjski władca
chce, by wraz z kapitanem Barbossą (Geoﬀrey
Rush), który po utracie Czarnej Perły zrezygnował z piractwa i został kaperem służącym dla
marynarki, poprowadził on ekspedycję, mającą
na celu odnalezienie Fontanny Młodości. Charyzmatyczny awanturnik odmawia i wykorzystując
swój spryt, ucieka. Niedługo później spotyka
dawną miłość, Angelicę (Penélope Cruz).

20:00
POLSAT

Czwartek

Wojna żeńsko-męska
komedia, Polska, 2011

22:05

Skąd wiesz?

POLSAT

komedia, USA, 2010

Główna bohaterka najnowszej komedii Łukasza
Palkowskiego, Barbara (Sonia Bohosiewicz),
to bezrobotna dziennikarka. Poznajemy ją
w chwili, kiedy traci pracę, a jej książka o „Wojnie
żeńsko-męskiej” zalega na półkach księgarń,
przegrywając z poradnikami o zdobywaniu
faceta. Jej nastoletnia córka Julka (w tej roli
Maja Bohosiewicz) prowadzi bujniejsze od matki
życie towarzyskie i, co gorsza, także... erotyczne.
Na domiar złego były mąż odnosi spektakularne
sukcesy zawodowe, wpędzając tym samym Basię
w coraz większe kompleksy.

Lisa (Reese Witherspoon) jest 27-letnią
byłą sportsmenką, która czuje, że najlepsze
lata ma już za sobą. Właśnie wyrzucono
ją z drużyny softballa, która stanowiła
całe jej życie. Dziewczyna, która nie wie,
co dalej ze sobą począć, zaczyna spotykać
się z pewnym siebie sportowcem i niepoprawnym kobieciarzem Mattym (Owen
Wilson). Wkrótce do Lisy dzwoni George
(Paul Rudd), z którym pragnie zeswatać ją
przyjaciółka. Mężczyzna przechodzi właśnie
trudne chwile.

piątek

20 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

05:15 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
06:05 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:35 Rwanda 2020
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Ranczo - serial
09:40 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
10:35 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
11:25 Kasta - serial
paradokumentalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Podniebni akrobaci,
prod. Niemcy, 2017

04:45 Cafe piosenka
05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Anna Dymna
- spotkajmy się
07:10 Spisz się rolniku
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:40 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
- felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial komediowy TVP, reż. Patryk
Yoka, wyk. Małgorzata
Kożuchowska, Tomasz
Karolak, Maciej Musiał,
Maciej Zdrójkowski
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:05 Noce i dnie - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango
- telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Kronos - Franz Kafka
09:15 Zazie w metrze
- ﬁlm fabularny
11:00 Chłopi - serial TVP
13:00 Przystań
13:30 Zakochaj się w Polsce
13:55 A - B - ﬁlm animowany
14:00 Klatki - ﬁlm animowany,
reż. Mirosław Kijowicz
14:05 Panopticum - ﬁlm
14:10 Wiklinowy kosz
- ﬁlm animowany
14:20 Przerywniki
- Ogrodnik - serial
animowany
14:20 Szychta - animowany
14:35 Jaki znak twój?
Wystawa w Muzeum
Powstania Warszawskiego - reportaż
14:55 Typograﬁa miasta
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Francja, 2016

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na
ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem jest
sprytny policjant Nash
Bridges (Don Johnson),
który w raz ze swoim
partnerem Joe Dominguez
(Cheech Marin) walczy z
przestępczością w mieście.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

TELETURNIEJ

KOMEDIA

FILM PRZYGODOWY

FILM OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga
- serial obyczajowy,
prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Skoki Narciarskie
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Transcendencja
- ﬁlm science ﬁction
23:05 Zadanie specjalne
- ﬁlm akcji
00:45 SEAL Team - komando
Foki - serial

16:00 Koło fortuny
- teleturniej
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Va Banque
- teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Postaw na milion
21:40 Anything goes.
Ale jazda!
22:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
23:40 BAT 21 - dramat
01:35 Testament Nobla
- thriller, prod. Szwecja,
2012, reż. Peter Flinth
03:10 Smaki świata po polsku
- magazyn

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:05 Listy do M. III
- ﬁlm komedia, Polska,
2017, reż. Tomasz Konecki,
wyk. Tomasz Karolak,
Agnieszka Dygant, Piotr
Adamczyk, Magdalena
Różczka, Borys Szyc, Izabela Kuna, Wojciech Malajkat, Stanisława Celińska,
Andrzej Grabowski
22:20 Druga twarz
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, 2011,
reż. Michael Brandt,
wyk. Richard Gere, Topher
Grace, Martin Sheen,
Tamer Hassan
00:30 Kuba Wojewódzki
01:30 Kuchenne rewolucje
02:30 Uwaga! - magazyn
02:45 Noc magii

20:00 Smerfy
- ﬁlm animowany
Przygody uwielbianych
przez wszystkich
Smerfów - tym razem na
dużym ekranie. Uciekając
przed Gargamelem,
Smerfy przedostaną się
przez magiczny portal
do dziwnego świata,
niepodobnego do niczego,
co do tej pory widziały: do
Nowego Jorku.
22:15 Mission Impossible
- ﬁlm akcji
Ethan to agent służb
specjalnych, od którego
odwagi i determinacji
zależy utrzymanie delikatnej równowagi między
wielkimi mocarstwami.
00:45 Star Trek

15:55 Historia kina
w Popielawach
- ﬁlm obyczajowy
17:45 Co dalej? - program
publicystyczny
18:00 Rok 2020
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Odkrywając
Beethovena
20:15 Wieczór kinomana
- Po tamtej stronie
- ﬁlm fabularny
22:05 Tego się nie wytnie
23:45 Gomorra - serial
00:45 Teraz animacje!
- Komfort - ﬁlm
animowany
00:55 Teraz animacje!
- Norma - animowany
01:00 Teraz animacje! - Ojezu
- ﬁlm animowany
01:10 Co dalej?

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 American Assassin
22:05 Twierdza
00:50 16 przecznic
02:50 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Dyżur - serial
dokumentalny

TVN 7
04:30
05:00
06:35
07:35
08:35
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:15
17:15
17:45
18:15
19:00
20:00
20:30

19 + - obyczajowy
Mango telezakupy
Wiza na miłość
Szkoła
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Sąd rodzinny
- program sądowy
Sędzia Anna Maria
Wesołowska
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Szkoła
19 + - obyczajowy
Zakochani po uszy
- serial, Polska
Idealna niania
- program obyczajowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Brzydula - serial, Polska
Kto odmówi pannie
młodej?
KOMEDIA

21:30 Duchy moich byłych
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2009,
reż. Mark Waters,
wyk. Matthew
McConaughey, Jennifer
Garner, Michael
Douglas, Breckin Meyer,
Lacey Chabert,
Emma Stone
23:40 American Pie:
Wesele
- ﬁlm komedia, USA,
Niemcy, 2003, reż. Jesse
Dylan, wyk. Jason Biggs,
Seann William Scott,
Alyson Hannigan, Eddie
Kaye Thomas, Thomas Ian
Nicholas, January Jones,
Eugene Levy
01:45 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Wspaniali
ludzie 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
14:55 STOP Drogówka 15:55
Kobra - oddział specjalny
17:00 Nowe Sekrety
Sąsiadów 18:00 Policjantki
i Policjanci 20:00 Gwiazdy
Kabaretu 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminałny
00:00 4.3.2.1 - ﬁlm prod. Wielka
Brytania, 2010, reż. Clarke
Noel, Davis Mark, wyk. Emma
Roberts Cztery dziewczyny
w dwóch różnych miastachna skutek przypadkowego spotkania złodziei
diamentów - przeżywają
najbardziej niesamowite
trzy dni w swoim życiu,
których z pewnością nigdy
nie zapomną.

TV Trwam
11:35 100 cudownych miejsc
na świecie 11:45 Spotkania
z ekologią 12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia 12:20
Święty Paweł i pierwsze Kościoły 13:10 100 cudownych
miejsc na świecie 13:20 Co
by było gdyby zwierzęta
mówiły? Baśka Murmańska
13:30 Msza Święta 14:55 Słowo
Życia 15:00 Modlitwa 15:20
Mocni w wierze 15:50 Ma
się rozumieć 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy
sakrament 16:35 Świat na
wyciągnięcie ręki 17:00 Życie
z pasją 17:20 100 cudownych
miejsc na świecie. Miasto
Meknes, Maroko 17:30
Okiem kamery 18:00 Anioł
Pański 18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte Młodych
19:00 Warto zauważyć... 19:30
Opowieści Theo 19:45 Modlitwa 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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sobota

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

06:00 Sprawa dla reportera
06:50 Spisz się rolniku
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:35 Rok w ogrodzie
08:00 Rok w ogrodzie Extra
08:15 Wojsko - polskie.pl
08:40 Pełnosprawni
09:10 Komisarz Alex - serial
10:05 Ojciec Mateusz - serial
11:00 40 karabinów
- western, prod. USA
12:45 Okrasa łamie przepisy
13:15 Fascynujący świat
14:15 Z pamięci - felieton
14:25 Weterynarze z sercem
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
15:50 Skoki Narciarskie
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie
18:15 Miniaudycja Eurowizja
Junior - cykl reportaży

05:25 Cafe piosenka - Alicja
Węgorzewska - talk-show
05:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:45 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
- felieton
11:30 Rodzinny ekspres
- Modlitwa i jej istota
- magazyn
12:00 Przyjaciele na zawsze program rozrywkowy
12:55 Anything goes.
Ale jazda! - program
rozrywkowy
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
- teleturniej
15:20 Szansa na sukces. Opole
2021
- widowisko muzyczne

04:55 Uwaga!
- magazyn
05:15 Mango
- telezakupy
07:25 Kosmiczny wykop
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Brzydula
- serial, Polska
12:30 Na Wspólnej
- serial obyczajowy, Polska
14:20 MasterChef
- program rozrywkowy
15:55 Top Model
17:25 MądrzeJEMY
z Katarzyną Bosacką
18:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
20:00 Lego Masters

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:45 Scooby Doo: Epoka
Pantozaura
Wypad za miasto zamienia
się w prehistoryczny koszmar, kiedy Scooby-Doo i
Brygada odkrywają przerażającego Pantozaura
- legendarnego dinozaura,
wskrzeszonego by strzec
skarbów ukrytych w
pustynnych jaskiniach!
10:10 Ewa gotuje
10:40 Nasz Nowy Dom
11:40 Bogaty dom - Biedny
dom
12:40 Rolnicy. Podlasie
13:40 Rolnicy - Tak się żyje u
nas na wsi
14:45 Nie mów do mnie
śmieciarzu!
15:45 Więzienie
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń

07:00 Muzyka lekka,
łatwa i przyjemna
08:00 Informacje kulturalne
08:30 Od ucha do ucha - Casting - ﬁlm dokumentalny,
reż. Kacper Zamarło
08:45 Od ucha do ucha
- Kapitan Kloss - ﬁlm
08:50 Od ucha do ucha
- Na zdrowie! - ﬁlm
08:55 Od ucha do ucha
- Lokomotywa - ﬁlm
09:00 Od ucha do ucha
- W samolocie
- ﬁlm animowany
09:20 Od ucha do ucha
- Akademia pana Kleksa
10:50 Dwaj ludzie z szafą
11:10 Serialowa nostalgia
- Barbara i Jan - serial
11:45 Serialowa nostalgia
12:15 Urodzeni artyści
- cykl reportaży
12:50 Opieka domowa
- dramat
14:30 Tego się nie wytnie

06:00 Na wariackich
papierach
- serial obyczajowy
David Addison wraz
z piękną wspólniczką,
Maddie Hayes, prowadzą
agencję detektywistyczną.
07:00 Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
Prowadzenie lombardu
to zajęcie ciekawe,
momentami ekscytujące,
ale często i niebezpieczne.
Bohaterami serialu są:
właściciel Kazimierz
Barski, jego rodzina,
pracownicy oraz klienci,
którzy pojawiają się
w lombardzie z powodu
różnych życiowych
zawirowań.

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:35 Kosmiczny wykop
09:15 Niebezpieczne związki
09:50 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:05 Hotel Paradise
15:05 Siódmy syn
- ﬁlm przygodowy, Chiny,
Kanada, USA, Wielka
Brytania, 2014, reż. Sergej
Bodrov, wyk. Jeﬀ Bridges,
Ben Barnes, Julianne
Moore, Alicia Vikander,
Olivia Williams, John
DeSantis, Kit Harington,
Djimon Hounsou, Gerard
Plunkett
17:15 Szybcy i wściekli VII
- ﬁlm sensacyjny, USA,
Japonia, 2015, reż. James
Wan, wyk. Vin Diesel, Paul
Walker, Jason Statham

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Tuż przed
tragedią 08:35 Galileo
10:45 Powrót do przyszłości,
cz. 2 Marty, Jennifer
i Doc, wynalazca wehikułu
czasu krążą w czasie. Mart
stwierdza, że jego wróg, Biﬀ f
Tannen, prześladuje rodzinę,
dzięki hazardowi, opartemu
na znajomości wyników
sportowych z przyszłości.
13:00 STOP Drogówka magazyn 14:00 Policjantki
i Policjanci Policjanci z dwóch
komend codziennie interweniują, począwszy od pijackich
melin, a skończywszy na
domowych kłótniach.
19:00 Galileo - popularno-naukowy prod. Polska 20:00
Święty 22:00 Sprawiedliwi
- Wydział Kryminałny - serial
kryminalny 00:05 Hooligans
2 02:05 Interwencja 02:25
Disco Polo Life

SERIAL KRYMINALNY

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

KOMEDIA

DRAMAT

FILM SENSACYJNY

FILM PRZYGODOWY

18:25 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! - magazyn
20:35 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
21:35 Hit na sobotę
- Siedem sióstr
- ﬁlm fabularny,
prod. Belgia, Wielka Brytania, Francja, USA, 2017,
reż. Tommy Wirkola
23:45 Transcendencja - ﬁlm
science ﬁction, prod. USA,
2014, reż. Wally Pﬁster,
wyk. Johnny Depp
01:50 Kapitan Alatriste
- ﬁlm fabularny
04:15 Z pamięci - felieton
04:20 Zakończenie dnia

16:20 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
17:20 Rodzinka.pl
- serial obyczajowy
17:50 Słowo na niedzielę
- Gdzie ten król?
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:35 Postaw na milion
19:35 Lajk!
20:00 Kocham Dwójkę.
Złoty Jubileusz
21:00 The Voice of Poland
23:40 Muzyka, Taniec,
Zabawa - koncert
00:45 Weselne
przeznaczenie
- komedia, prod. USA
02:20 Labirynt
- ﬁlm akcji, prod. USA
04:55 Zakończenie dnia

21:30 Sposób na teściową
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2005,
reż. Robert Luketic,
wyk. Jane Fonda, Michael
Vartan, Wanda Sykes,
Adam Scott, Monet
MazurJennifer Lopez
23:45 Pitch Black
- ﬁlm S-F, USA, Australia,
2000, reż. David Twohy,
wyk. Vin Diesel, Radha
Mitchell, Cole Hauser,
Keith David, Lewis
Fitz-Gerald
02:00 Kulisy sławy EXTRA
- Martyna
Wojciechowska
02:35 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:55 Noc magii

20:00 U Pana Boga
w ogródku
W małej mieścinie
Królowy Most życie
płynie leniwie i spokojnie,
a bieg wydarzeń kontrolują wspólnie proboszcz
i komendant policji.
Nowinki z wielkiego
świata docierają tu
rzadko i zazwyczaj
w nietypowej
postaci.
22:30 Lara Croft: Tomb
Raider
00:50 To nie jest kraj dla
starych ludzi...
03:30 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy TV Okazje

16:00 Retro kino - Szpicel
- dramat, prod. Włochy,
Francja, 1962
17:55 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
18:30 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
18:55 Scena muzyczna
20:00 Bilet do kina - Polowanie
na króliki - dramat
21:45 Aerosmith: Rocks
Donington 2014
- koncert
23:40 Seans kultowy
- Egzorcysta - horror
01:50 Człowiek i chleb
02:00 Znaki - ﬁlm animowany
02:05 Inny - ﬁlm animowany
02:20 Urodzeni artyści
02:50 Informacje kulturalne
03:25 Wieczór kinomana
- Po tamtej stronie

20:00 Mocne sobotnie
kino: Ostateczna
rozgrywka
Piłkarski stadion zostaje
opanowany przez rosyjskich terrorystów. Były
komandos usiłuje powstrzymać napastników.
22:00 Skazany na piekło
00:05 Złe mamuśki
02:05 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
03:55 Na jedwabnym
szlaku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny

20:00 Wielki mur
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, Chiny,
Australia, Kanada, 2016,
reż. Zhang Yimou, wyk.
Matt Damon, Tian Jing,
Willem Dafoe, Andy Lau,
Pedro Pascal
22:15 Planeta singli
- ﬁlm, Polska, 2018
00:45 Duchy moich
byłych
- ﬁlm komedia,
prod. USA, 2009,
reż. Mark Waters,
wyk. Matthew McConaughey, Jennifer Garner,
Michael Douglas, Breckin
Meyer, Lacey Chabert,
Emma Stone
02:50 Noc magii
- program ezoteryczny

TV Trwam
10:25 Myśląc Ojczyzna 10:35
Polski Punkt Widzenia 11:00
Kropelka radości 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć...
12:50 Życie z pasją 13:20
Ocalić od zapomnienia
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze 14:30 Przegląd
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 14:35 Antarktyda
15:30 Wierzę w Boga 16:00
Informacje dnia
16:10 Historia PL 17:00
Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokończone 19:25
Święty na każdy dzień 19:30
Katecheza ks. bp. Antoniego
Długosza 19:45 Modlitwa
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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niedziela

22 listopada

TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:05 Klan - telenowela TVP
06:00 Słownik polsko@polski
- talk - show
06:25 Wojsko - polskie.pl
06:55 Słowo na niedzielę
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce
09:05 Las bliżej nas
09:30 Prywatne życie
zwierząt - reportaż
10:00 Stulecie Winnych
- serial TVP
10:55 Słowo na niedzielę
- Gdzie ten król?
11:00 Msza Święta
11:55 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem
12:45 Rwanda 2020
13:10 BBC w Jedynce
- Jedna Planeta
14:15 Z pamięci - felieton

05:15 Barwy szczęścia - serial
obyczajowy TVP
06:55 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
07:40 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:55 Pytanie na śniadanie
10:35 Spisz się rolniku
10:45 Smaki świata
po polsku - magazyn
11:15 The Voice of Poland
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Koło fortuny
15:10 Szansa na sukces.
Opole 2021
- widowisko muzyczne
16:10 Kocham Dwójkę. Złoty
Jubileusz - program
rozrywkowy
17:05 Jutro należy do nas
- serial, prod. Francja
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:30 Na dobre i na złe
- serial TVP
19:25 Na sygnale - serial

04:55 Uwaga! - magazyn
05:15 Mango - telezakupy
07:25 Nowa Maja
w ogrodzie
07:55 Akademia ogrodnika
08:00 Dzień Dobry TVN
11:30 Kobieta na krańcu
świata - program
12:00 Brzydula - serial, Polska
13:30 Co za tydzień
- magazyn
14:05 Kosmiczny wykop
14:40 Jaś Fasola: Nadciąga
totalny kataklizm - ﬁlm
komedia, Wielka Brytania,
USA, 1997, reż. Mel Smith,
wyk. Rowan Atkinson,
Peter MacNicol, John Mills,
Pamela Reed, Harris Yulin,
Burt Reynolds, Larry Drake
16:25 Totalne remonty
Szelągowskiej
17:30 Lego Masters
19:00 Fakty
19:40 Raport smogowy
19:45 Uwaga! - magazyn

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:40 Artur i Minimki
Jak każdy dziesięciolatek,
Artur jest zafascynowany wieczornymi
opowieściami Babci. Jego
sny wypełniają wojownicy
afrykańskich plemion
i niezwykłe wynalazki
opisane w prastarej
magicznej księdze,
należącej do Dziadka,
który kilka lat wcześniej
zniknął w tajemniczych
okolicznościach.
09:50 Niesamowity
Spider-Man
Peter, całymi dniami
próbuje odkryć sekret ze
swojej przeszłości, a także
zdobyć serce ślicznej Gwen
Stacy.
12:40 Smerfy
15:00 U Pana Boga w ogródku
17:35 Sąsiedzkie porachunki

06:50 Myśli na ten czas
07:00 Liturgia prawosławna
z cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego
w Bielsku Podlaskim
08:25 Od ucha do ucha
10:35 Czarna żmija - serial,
prod. Wielka Brytania
11:50 Imperatyw - profesor
Mieczysław Tomaszewski
12:25 Ajtia o tym, dlaczego
diabeł kuleje
- ﬁlm animowany
12:40 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
13:15 Chartum - dramat, prod.
Wielka Brytania, 1966
15:30 Kromer Festival
Biecz 2020
16:55 Informacje kulturalne
17:15 Niedziela z...rolami
Hanki Bielickiej
18:10 Niedziela z... rolami
Hanki Bielickiej
- Dzisiaj, jutro, zawsze
- Hanka Bielicka

05:30 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
09:25 Wyścig szczurów
Ekscentryczny milioner
Donald Sinclair organizuje
szaleńczy wyścig,
w którym stawką są
2 miliony dolarów.
Bierze w nim udział grupa
spragnionych zdobycia
szybkich pieniędzy
śmiałków. Stawkę zgarnie
ten uczestnik gry, który
jako pierwszy dotrze z Las
Vegas do Silver City
w Nowym Meksyku.
11:30 Goście w Ameryce
13:30 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Królewska zagadka
14:40 Najpiękniejsze
baśnie: Kraina obﬁtości
15:55 Doktor Strange
18:25 Taxi
20:00 Niedzielaz gwiazdami:
Prawo zemsty

04:30 Mango - telezakupy
06:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
07:35 Zakochani po uszy
- serial, Polska
08:35 Kosmiczny wykop
09:05 Niebezpieczne związki
09:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:40 Hotel Paradise
14:45 Kto odmówi pannie
młodej?
15:50 Historia Kopciuszka
- ﬁlm komedia, USA,
Kanada, 2004, reż. Mark
Rosman, wyk. Hilary Duﬀ,
Jennifer Coolidge, Chad
Michael Murray, Dan Byrd,
Regina King
17:50 Wielki mur
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, Australia,
Kanada, 2016, reż. Zhang
Yimou, wyk. Matt Damon,
Tian Jing, Willem Dafoe,
Andy Lau, Pedro Pascal

06:00 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego 06:30 Tuż przed
tragedią 08:45 Powrót do
przyszłości 11:00 Galileo
12:00 STOP Drogówka 13:05
Gwiazdy Kabaretu 14:05
W 80 dni dookoła świata Film
przygodowy na podstawie
słynnej powieści Juliusza
Verne’a. Londyn, koniec XIX
wieku. Chińczyk Lau Xing,
dzierżąc niewielką zdobycz,
wyskakuje przez okno z gmachu Banku Anglii i ucieka
przed tabunem ścigających
go policjantów.
16:45 Agent XXL: Rodzinny
interes - komedia 19:00
Galileo 20:00 Straszny ﬁlm
2 Kontynuacja zwariowanej
parodii ﬁlmów grozy, a zarazem wielkiego przeboju
kinowego. 21:50 Wspaniali
ludzie 22:30 Gatunek 00:35
Anatomia głupoty według
Richarda Hammonda

PROGRAM KULINARNY

FILM AKCJI

PROGRAM ROZRYWKOWY

MAGAZYN

FILM PRZYGODOWY

FILM SENSACYJNY

FILM SENSACYJNY

14:25 Okrasa łamie
przepisy - Smak
czarnego czosnku
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Przyrodnik na tropie
- cykl dokumentalny
15:50 Skoki Narciarskie
- Puchar Świata
17:00 Teleexpress
17:10 Skoki Narciarskie
- Puchar Świata
18:30 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:15 Ludzie i bogowie
21:15 Rolnik szuka żony
22:15 Zakochana Jedynka
- W. E. Królewski
romans - ﬁlm obyczajowy
00:25 Siedem sióstr - ﬁlm
02:35 Telefon110: Cena wolności - ﬁlm kryminalny

20:00 Labirynt
- ﬁlm akcji,
prod. USA, 2013, reż. Denis
Villeneuve, wyk. Hugh
Jackman, Jake Gyllenhaal,
Viola Davis
22:40 Kino bez granic - Krew
i chwała, prod. Republika
Południowej Afryki,
2016, reż. Sean Else, wyk.
Charlotte Salt, Greg Kriek,
Josh Myers
00:40 Po sąsiedzku
z mordercą
- ﬁlm fabularny, prod.
USA, 2019, reż. Ben Meyerson, wyk. Hanna Barefoot,
Andrea Bogart
02:20 Izolator
- ﬁlm sensacyjny,
prod. Polska, USA, 2008
03:45 Zakończenie dnia
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20:00 MasterChef
- program rozrywkowy
21:30 Królestwo kobiet
22:30 Niemożliwe
- ﬁlm katastroﬁczny,
Hiszpania, USA, 2012, reż.
J.A. Bayona, wyk. Naomi
Watts, Ewan McGregor,
Tom Holland, Samuel
Joslin, Oaklee Pendergast,
Geraldine Chaplin
00:55 Last Minute
- ﬁlm komedia, Polska,
2013, reż. Patryk Vega,
wyk. Wojciech Mecwaldowski, Aldona Jankowska, Klaudia Halejcio,
Bartłomiej Świderski
02:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:00 Noc magii

17:40 Nasz Nowy Dom
- magazyn
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:00 Kabaret na żywo
- Klinika Skeczów
Męczących
22:05 Indiana Jones
i królestwo
krysztalowej czaszki
Indiana i jego towarzysz
Mac właśnie wymknęli się
z rąk sowieckich agentów
i wracają do domu.
00:45 Exodus: Bogowie
i królowie
03:50 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje

20:00 Przygody barona
Munchausena
- ﬁlm przygodowy,
prod. USA, Niemcy,
Wielka Brytania, 1988, reż.
Terry Gilliam, wyk. Robin
Williams, Uma Thurman,
John Neville
22:10 Trzeci punkt widzenia program publicystyczny
22:40 Kosmos - dramat,
prod. Francja, 2015,
reż. Andrzej Żuławski,
wyk. Sabine Azema,
Jean - Francois Balmer
00:30 Informacje kulturalne
00:45 Teraz animacje!
- Komfort
- ﬁlm animowany,
reż. Weronika Banasińska
00:55 Teraz animacje! - Norma
- animowany

22:10 American Assassin
- ﬁlm akcji
Kiedy narzeczona
Mitcha ginie w ataku
terrorystycznym,
mężczyzna rozpoczyna
współpracę z CIA,
aby śledzić zamachowców.
00:15 Znaki
02:25 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:40 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:20 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:00 Szybcy i wściekli VIII
- ﬁlm sensacyjny,
Chiny, Japonia, USA, 2017,
reż. F. Gary Gray, wyk. Vin
Diesel, Jason Statham,
Dwayne Johnson
Szczęśliwy miesiąc
miodowy Dominica i Letty
przerywa pojawienie się
tajemniczej kobiety,
która ponownie wciąga
mężczyznę w świat
zbrodni.
22:50 Przetrwanie
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 2011, reż. Joe Carnahan, wyk. Liam Neeson,
Frank Grillo, Dermot
Mulroney, Dallas Roberts
01:15 Druga strona
medalu - talk show
02:15 Noc magii

TV Trwam
10:40 Cuda Jezusa 11:30 Przyjaciele i bohaterowie 12:00
Anioł Pański 12:20 Wieś - to
też Polska 13:30 Papież Polak do Rodaków 13:55 Życie
św. Weroniki Giuliani 15:45
Co by było gdyby zwierzęta
mówiły? Niedźwiedź Wojtek
15:55 Kolory Świętości
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń 17:00
Zostań Żołnierzem RP
17:15 Nie bójmy się mówic
o raku 17:30 Dobre ,bo
polskie 17:45 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 19:25 Święty na
każdy dzień 19:30 Opowieści
biblijne historie animowane
z Nowego Testamentu 20:00
Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Kolory Świętości 21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia 21:40
Retrospekcja

24
poniedziałek

program tv

TVP 1

TVP 2

05:10 Przysięga - serial obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
07:00 Transmisja Mszy
Świętej
07:30 Okiem Wiary - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - serial
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 BBC w Jedynce
- Jedna Planeta
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

04:50 Cafe piosenka
- talk-show
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Coś dla Ciebie
- magazyn
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
- felieton
11:25 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:25 Koło fortuny
- teleturniej
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
- telenowela TVP
14:05 Coś dla Ciebie
14:30 Operacja Zdrowie

SERIAL OBYCZAJOWY

16:05 Przysięga - serial
obyczajowy, prod. Turcja
17:00 Teleexpress
17:25 Ceremonia otwarcia
18. Konkursu Piosenki
Eurowizji dla Dzieci
Polska 2020
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Teatr Telewizji
- Badyle - spektakl
teatralny
22:25 Świat bez ﬁkcji
- Estonia. Czekając
na niedźwiedzia
23:20 Warto rozmawiać
00:25 W. E. Królewski romans
- ﬁlm obyczajowy

SERIAL OBYCZAJOWY

15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial,
prod. Niemcy, 2019
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
- teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko
19:35 Barwy szczęścia - serial
20:40 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość - serial TVP
21:50 O mnie się nie martw
22:50 Bankowa gra
23:55 Ja, Daniel Blake
- dramat, prod. Francja,
Wielka Brytania, 2016
01:45 Warto kochać - serial
02:45 Krew i chwała
04:35 Zakończenie

TVN
04:50
05:05
05:35
05:45
07:00
08:00
11:30
13:30
14:25
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:25
19:35
19:45
19:50

Uwaga! - magazyn
Nowa Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Mango - telezakupy
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Dzień Dobry TVN
- magazyn
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital
Kobieta na krańcu
świata
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
Szpital
Rozwody
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Fakty
Uwaga! koronawirus
Sport
Pogoda
Raport smogowy
MAGAZYN

19:55 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
- program rozrywkowy
21:30 Totalne remonty
Szelągowskiej
22:30 Projekt Lady
- program rozrywkowy
23:30 Szadź
- serial, Polska
00:30 Co za tydzień
- magazyn
01:00 Zabójcza broń
- serial, USA
02:05 Uwaga!
- magazyn
02:25 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
20:00 Exodus: Bogowie
i królowie
Opowieść o Mojżeszu,
który staje przeciw
faraonowi Ramzesowi
i pomaga Hebrajczykom
uciec z Egiptu.
THRILLER

23:15 Strzelec wyborowy
- thriller
Rosja stoi u progu
zagłady nuklearnej.
Jest tylko jeden człowiek,
który może zapobiec
tragedii - Marksman. Jako
agent elitarnej jednostki
amerykańskich służb
specjalnych otrzymuje
zadanie zlikwidowania
czeczeńskiej elektrowni
jądrowej zanim terroryści
uruchomią reaktor. Pi
obali dwie największe
światowe potęgi...
01:15 Mother!
- horror
03:55 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
05:45 Telezakupy TV Okazje
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TVP Kultura
07:00
07:50
08:15
10:00
11:00
13:05
13:30
14:00
14:50
15:20

17:30
17:55
18:30
18:55

Teledysk
Informacje kulturalne
Tego się nie wytnie
Reżyserzy
Chłopi - serial TVP
Siostry - ﬁlm
Szlakiem Kolberga - Natalia Kukulska - reportaż
Niedziela z...rolami
Hanki Bielickiej
Bogdan i Róża - ﬁlm
krótkometrażowy
Przygody barona
Munchausena - ﬁlm
przygodowy, prod. USA,
Niemcy, Wielka Brytania,
1988, reż. Terry Gilliam
Rok 2020
Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
Informacje kulturalne
Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy,
prod. Wielka Brytania,
2002, reż. David Moore,
Christopher Menaul

FILM FABULARNY

20:00 Kino Mocnych Wrażeń
- Długi postój na Park
Avenue - ﬁlm fabularny,
prod. USA, 1974
21:55 Kronos
22:35 Panorama kina
polskiego - Konwój
00:15 Scena muzyczna
01:15 Żelazna klasyka
- Odlot, prod. USA, 1971
02:55 Informacje kulturalne
- informator kulturalny
03:20 Kosmos - dramat,
prod. Francja, 2015
05:05 Rok 2020
- cykl dokumentalny
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2 na
stream.tvp.pl
05:53 Zakończenie dnia

TV Puls

TVN 7

TV 4

07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
Prowadzenie lombardu to
zajęcie ciekawe, momentami ekscytujące, ale często
i niebezpieczne. Bohaterami serialu są: właściciel
Kazimierz Barski, jego
rodzina, pracownicy oraz
klienci, którzy pojawiają
się w lombardzie z powodu różnych życiowych
zawirowań.
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy

04:30 19 + - obyczajowy
05:00 Mango telezakupy
06:35 Przepis na życie
- serial obyczajowy, Polska
07:35 Szkoła - program
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 Miłość od kuchni
- program rozrywkowy
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra oddział specjalny Każdy
kolejny odcinek to odrębna
tematyka. W każdym z nich
nie brakuje „zabójczej
prędkości”, efektów
specjalnych, napięcia,
niebezpiecznych pościgów
i komizmu, przedstawianego
przez bohaterów. 14:55
STOP Drogówka 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy 20:00
Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny
21:40 Straszny ﬁlm 3 23:25
Ryzykanci 01:25 Galileo
02:30 Interwencja 02:50
SuperLudzie

SERIAL OBYCZAJOWY

KOMEDIA

18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Doktor Strange
22:15 Igrzyska śmierci:
Kosogłos. Część 2
00:55 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
01:45 Niesamowite!
03:15 Na jedwabnym
szlaku
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:20 Dobre ,bo polskie
11:35 Przyroda w Obiektywie 11:50 Kolory Świętości
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański 12:03
Informacje dnia 12:20 Jezus
- Królestwo bez granic 12:50
Galilejczyk
13:20 100 cudownych miejsc na
świecie 13:30 Msza Święta
14:30 Ty idź pierwszy! 15:25
Misja Bilaj 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury 16:55
Świadkowie 17:20 Sadzenie
lasu 17:30 Okiem kamery
18:00 Anioł Pański 18:05
Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Opowieści Starego Testamentu 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

20:30 Vinci - ﬁlm komedia,
Polska, 2004, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Robert
Więckiewicz, Borys Szyc,
Jan Machulski, Kamilla
Baar, Marcin Dorociński
22:55 Oszukać
przeznaczenie IV
- ﬁlm horror, USA, 2009,
reż. David R. Ellis, wyk.
Bobby Campo, Shantel
VanSanten, Nick Zano,
Haley Webb, Mykelti
Williamson
00:40 Żywy zapalnik
- ﬁlm sensacyjny,
USA, 1992, reż. Christian
Duguay, wyk. Pierce
Brosnan, Ron Silver, Ben
Cross, Lisa Eilbacher, Tony
Plana
02:30 Noc magii

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

wtorek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - seria
obyczajowy, prod. Turcja
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej
07:30 Agape - magazyn
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - serial paradokumentalny TVP
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex - serial
11:05 Ojciec Mateusz - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
14:00 Elif - serial, prod. Turcja
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka

05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:50 Wierni Jezusowi
i Ojczyźnie - reportaż
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:10 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej
19:00 Uzdrowisko

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody - program
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

PROGRAM KULINARNY

16:05 Przysięga
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Samoobrona
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:30 Leśniczówka
21:00 Magazyn kryminalny
997 - magazyn
21:40 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:45 Ocaleni
- reality show
23:50 Operacja Delta Force 2:
Na ratunek - ﬁlm
01:45 Projektantka
- komediodramat
03:55 Magazyn Ekspresu
Reporterów

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
20:45 Kulisy serialu
„M jak miłość”
20:55 M jak miłość
- serial TVP
21:50 Czerwona królowa
- serial, prod. Ukraina,
Rosja, 2015
22:55 Ludzkie historie
- Powrót do Bośni
- ﬁlm dokumentalny
24:00 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
00:50 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
01:25 Mrok - serial kryminalny
02:20 Ja, Daniel Blake
- dramat
04:05 Znikająca wyspa
- ﬁlm dokumentalny
05:00 Zakończenie

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:10 Doradca smaku
- program kulinarny
prod. Polska
20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Szadź
- serial, Polska
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
- magazyn reporterów
00:05 Królestwo
kobiet
01:05 Projekt Lady
- program rozrywkowy
prod. Polska
02:05 Uprowadzona
- serial, USA
03:00 Uwaga!
- magazyn
03:20 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn
prod. Polska
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda
FILM PRZYGODOWY

20:05 Piraci z Karaibów:
Na nieznanych wodach
Ścieżki kapitana
Jacka Sparrowa tym razem
skrzyżują się ze ścieżkami
pewnej kobiety z jego
przeszłości . Sparrow
będzie zastanawiał się,
czy połączyła ich miłość,
czy wyłącznie poszukiwania osławionego Źródła
Młodości.
23:00 Point Break - na fali.
01:35 Wiosła w dłoń:
Zew natury
Zach i Ben przyjaźnili
się od najmłodszych
lat. Po liceum ich drogi
na jakiś czas się rozeszły.
03:35 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy

TVP Kultura
06:55
08:00
08:30
09:10
11:00
13:05
13:30
15:00
15:35
17:30
17:50
18:30
18:55
20:00
20:20
22:05
23:55
00:15
00:45

Co się dzieje
Informacje kulturalne
Film dokumentalny
Cudowne miejsce
- ﬁlm obyczajowy
Chłopi - serial TVP
Goran - dokumentalny
Tego się nie wytnie
Esterhazy - animowany
Jesienna opowieść
- ﬁlm obyczajowy,
prod. Francja, 1998
Co dalej? - program
publicystyczny
Kronos - Imperium/
Ameryka - magazyn
Informacje kulturalne
Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
Wstęp do teatru
Teatr Wierszalin
Lekkie obyczaje
- Taniec pustyni - dramat
Co dalej?
Informacje kulturalne
Młoda Polska - Córka

FILM OBYCZAJOWY

01:25 Panorama kina
polskiego - Konwój
- ﬁlm prod. Polska,
2016, reż. Maciej Żak,
wyk. Robert Więckiewicz,
Janusz Gajos, Przemysław
Bluszcz
03:10 Kino nocne
- Taniec rzeczywistości
- dramat, prod. Francja,
2013, reż. Alejandro
Jodorowsky, wyk. Adn
Jodorowsky, Alejandro
Jodorowsky, Jeremias
Herskovits
05:25 Teledysk
05:35 Aﬁsz kulturalny
ekstra
05:50 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:51 Zakończenie dnia

TV Puls

TVN 7

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
Serial sensacyjny
opowiadający o walce z
przestępczością na ulicach
San Francisco. Głównym
bohaterem jest sprytny
policjant Nash Bridges
(Don Johnson), który w
raz ze swoim partnerem
Joe Dominguez (Cheech
Marin) walczy z przestępczością w mieście.
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

04:30 19 + - obyczajowy
05:00 Mango telezakupy
06:35 Przepis na życie - serial
obyczajowy, Polska
07:35 Szkoła
08:35 Ukryta prawda
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM SENSACYJNY

16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
prod. Polska
20:00 Niepokonani
22:25 Człowiek ringu
- ﬁlm akcji
01:25 Castle
02:15 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Biesiada na cztery
pory roku
02:55 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Z archiwum
policji - serial
dokumentalny
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:30 Wyścig śmierci
- ﬁlm sensacyjny,
USA, Niemcy, Wielka
Brytania, 2008, reż. Paul
W.S. Anderson, wyk. Jason
Statham, Joan Allen, Ian
McShane, Tyrese Gibson,
Natalie Martinez
22:40 Wielki mur
- ﬁlm przygodowy,
USA, Chiny, Australia,
Kanada, 2016, reż. Zhang
Yimou, wyk. Matt Damon,
Tian Jing
00:50 Człowiek na krawędzi
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2012, reż. Asger Leth,
wyk. Sam Worthington,
Elizabeth Banks, Jamie
Bell, Anthony Mackie,
Edward Burns
03:05 Noc magii

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki z wakacji W każdym
odcinku widzowie poznają
historie grupy przyjaciół,
którzy spędzają wakacje
w egzotycznych miejscach na
południu Europy.
12:25 Święty 12:55 Wzór 13:55
Kobra - oddział specjalny
14:55 STOP Drogówka 15:55
Kobra - oddział specjalny
17:00 Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci 20:00 Święty 20:30
Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny 21:40 Pacjent zero.
Na ziemi rozprzestrzenia się
tajemniczy zmutowany wirus
wścieklizny, który powoduje
błyskawiczne zmiany w mózgu zainfekowanych. 23:25
Ryzykanci 01:25 Galileo
- popularno-naukowy

TV Trwam
10:45 Zew natury 11:05
Mocni w wierze 11:35 Myśląc
Ojczyzna 11:45 Historia
i architektura 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Sanktuaria polskie
12:40 Dar nadziei 13:20 100
cudownych miejsc na świeci
13:30 Msza Święta 14:30
Wichura 15:35 Młodzi
Światu 15:50 Ma się rozumieć 16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą 16:30
Kalejdoskop Młodych 16:50
Express Studencki 17:00
Głos z Brukseli 17:10 Prosto
o gospodarce 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia 18:15
Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy
dzień 19:30 Każdy maluch
to potraﬁ 19:45 Modlitwa
z telefonicznym udziałem
dzieci 20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 20:50 Myśląc
Ojczyzna 21:00 Apel
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TVP 1

TVP 2

TVN

POLSAT

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

TV 4

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Rodzinny ekspres
- Modlitwa i jej istota
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - Samoobrona
09:20 Ranczo - serial
10:15 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Rok w ogrodzie Extra
12:50 Natura w Jedynce
- Peru - kraina skrajności
- Andy i Altiplano

05:20 Cafe piosenka
05:50 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:45 Pożyteczni.pl
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:10 Dla niesłyszących
- M jak miłość - serial TVP
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:30 Va Banque - teleturniej

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi - program
kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:50 Raport smogowy
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
Bronisław Malanowski
rozwiązuje zagadki kryminalne, prowadząc biuro
detektywistyczne.
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
prod. Polska
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport, Pogoda

06:55 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:00 Informacje
kulturalne
08:30 Niedziela z...rolami
Hanki Bielickiej
09:25 Leśmian
- ﬁlm biograﬁczny
11:00 Chłopi - serial TVP
13:05 Pola
13:30 Polska. Siła obrazu
13:45 Którędy po sztukę
- Maurycy Gottlieb
13:55 Tamte lata,
tamte dni - Anna Dymna
- magazyn
14:35 Awatar, czyli zamiana
dusz - ﬁlm TVP
15:50 Uczta Babette
- ﬁlm fabularny
17:35 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Urodzeni artyści
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka
duchów
Dzięki swojemu darowi
Melinda Gordon potraﬁ
komunikować się z zagubionymi duszami zmarłych
ludzi i pomaga im przejść
na drugą stronę.
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy

05:00 Mango
telezakupy
06:35 Wiza na miłość
07:35 Szkoła
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

06:00 Strażnik Teksasu Cordell
jest jednym z najlepszych
Strażników Texasu. Ma dosyć
„ostre” metody zwalczania
przestępców. 08:00 Nasz
Nowy Dom 09:00 Sędzia
Judy 10:25 Sekrety Sąsiadów
11:25 Pamiętniki z wakacji
12:25 Święty 12:55 Wzór
13:55 Kobra - oddział
specjalny 14:55 STOP Drogówka 15:55 Kobra - oddział
specjalny 17:00 Nowe
Sekrety Sąsiadów 18:00
Policjantki i Policjanci - serial
obyczajowy 20:00 Święty
20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny 21:40 Na
straży prawa. Były członek
elitarnej jednostki Strażników Teksasu - obecnie szeryf
małego miasteczka - Jim Dillon chodzi nieuzbrojony od
czasu tragicznie zakończonej
strzelaniny. 23:25 Ryzykanci
01:25 STOP Drogówka

SERIAL OBYCZAJOWY

TELENOWELA

SERIAL OBYCZAJOWY

FILM OBYCZAJOWY
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FILM SENSACYJNY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów.
Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - Przełożony
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! - magazyn
20:25 Leśniczówka
20:55 Piłka nożna - Liga
Mistrzów: 4 kolejka
23:10 Historia bez tajemnic
00:20 Ludzie i bogowie
01:15 Najgorszy koszmar
- ﬁlm fabularny
02:50 Okupowani - serial

19:00 Uzdrowisko
- telenowela TVP
19:30 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:35 Kulisy seriali Na dobre
i na złe i Na sygnale
20:50 Na dobre i na złe
- serial TVP
21:50 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
22:30 Kino relaks - Cztery
wesela i pogrzeb
- komedia
00:40 Terror w podziemiach
- serial, prod. Dania, 2017
01:35 Prewencja kryminalna:
Inwigilacja 3.0
- ﬁlm dokumentalny,
prod. Niemcy, 2017
03:15 Miasto skarbów - serial
04:00 Zakończenie dnia

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy
21:30 Top Model
23:00 Dług
- ﬁlm sensacyjny,
Węgry/Wielka Brytania/
USA/Izrael, 2010, reż.
John Madden, wyk. Helen
Mirren, Jessica Chastain,
Ciaran Hinds, Sam Worthington, Tom Wilkinson,
Marton Csokas, Jesper
Christensen, Brigitte Kren
01:20 Superwizjer
- magazyn reporterów
02:00 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

20:00 Wojna żeńsko-męska
Historia bezrobotnej
dziennikarki, która walczy
z nadwagą i brakami na
koncie skuteczniej niż
Bridget Jones i choć
o mężczyznach wie
znacznie więcej niż
wszystkie Lejdis razem
wzięte, znalezienie
tego właściwego będzie
wymagało od niej nie lada
wysiłku.
22:25 Co ty wiesz o swoim
dziadku? - komedia
00:55 Dyktator
02:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
05:45 Telezakupy
TV Okazje

20:00 Na wschód od
Hollywood - Sny
wędrownych ptaków
- dramat
22:15 Więcej niż ﬁkcja
00:20 Co dalej?
00:40 Jazz - Woman To Woman at Nice Jazz Festival
- koncert
02:05 Informacje kulturalne
02:30 Lekkie obyczaje
- Taniec pustyni
- dramat, prod. USA,
Wielka Brytania, 2014,
reż. Richard Raymond,
wyk. Freida Pinto
04:25 Kino nocne - Alfabet
Greenawaya
- ﬁlm dokumentalny
05:45 Jeszcze więcej kultury
w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl

20:00 Pakt z mordercą
Płatny morderca pomaga
młodej kobiecie pomścić
śmierć jej rodziny.
21:30 Prawo zemsty
00:00 Wygrane marzenia
Violet wyjeżdża do Nowego Jorku, by rozpocząć
karierę kompozytorki.
Chcąc się utrzymać,
podejmuje pracę
“kojotki” w barze.
02:05 Castle
03:00 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
03:55 Biesiada na cztery
pory roku
04:35 Z archiwum policji
05:00 Nash Bridges

TV Trwam
11:00 Świat na wyciągnięcie
ręki. Podróż na Polinezję
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:40
Prosto o gospodarce 12:00
Anioł Pański 12:03 Informacje dnia 12:20 Ludwig Maria
Grignion de Montfort
13:10 Nuty nadziei 13:20
100 cudownych miejsc na
świecie. Francja: Dolina
Loary, Zamek w Chambord
13:30 Msza Święta 14:30
Oratorium średniowieczne
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10 Na
zdrowie 16:30 Galilejczyk
- prezentuje Keith Garner
17:00 Po stronie prawdy
17:30 Okiem kamery 18:00
Anioł Pański 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy
niedokończone 19:25 Święty
na każdy dzień 19:30 Brat
Franciszek 20:00 Informacje
dnia 20:20 Różaniec 20:50
Myśląc Ojczyzna 21:00 Apel
Jasnogórski

20:30 Przetrwanie
- ﬁlm sensacyjny, USA,
2011, reż. Joe Carnahan,
wyk. Liam Neeson, Frank
Grillo, Dermot Mulroney,
Dallas Roberts
22:55 American Pie:
Wesele
- ﬁlm komedia,
USA, Niemcy, 2003,
reż. Jesse Dylan,
wyk. Jason Biggs, Seann
William Scott, Alyson
Hannigan, Eddie Kaye
Thomas, Thomas Ian
Nicholas, January Jones,
Eugene Levy
01:00 Druga strona
medalu
- talk show
02:00 Noc magii
- program ezoteryczny
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czwartek
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TVP 1

TVP 2

TVN

05:10 Przysięga - serial
06:00 Elif - serial, prod. Turcja
06:50 Spisz się rolniku
- felieton
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej
Górze
07:30 Coś dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Kasta - serial
09:20 Ranczo - serial
10:20 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
11:05 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny TVP
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Agropogoda - magazyn
12:35 Magazyn Rolniczy
12:50 Natura w Jedynce
- Peru - kraina skrajności
- Wybrzeża Pacyﬁku
- cykl dokumentalny

05:45 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
06:40 Operacja Zdrowie
- Rak płuca - magazyn
07:10 Spiszmy się jak na
rolników przystało!
- magazyn rolniczy
07:20 Familiada - teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:55 Pytanie na śniadanie
11:15 Spisz się rolniku
11:25 Rodzinka.pl - serial
11:55 Barwy szczęścia - serial
12:25 Koło fortuny
13:00 Va Banque - teleturniej
13:30 Uzdrowisko
14:10 Na dobre i na złe
15:10 Doktor z alpejskiej
wioski - serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada - teleturniej
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:20 Va Banque - teleturniej
18:45 Serial fabularny

05:15 Uwaga! - magazyn
05:35 Mango - telezakupy
06:50 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
- magazyn
11:30 Ukryta prawda
- program obyczajowy
12:30 Rozwody
13:30 Szpital - program
obyczajowy
14:25 Detektywi - program
kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
16:00 Szpital - program
obyczajowy
17:00 Rozwody
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! koronawirus
19:55 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

SERIAL OBYCZAJOWY

14:00 Elif - serial, prod. Turcja,
2017
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! - magazyn
15:35 Gra słów. Krzyżówka
16:05 Przysięga - serial
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
18:00 Klan - telenowela TVP
18:30 Kasta - serial
18:55 Jeden z dziesięciu
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm!
- magazyn
20:30 Leśniczówka
20:55 Ojciec Mateusz - serial
21:40 Sprawa dla reportera
22:30 Magazyn śledczy Anity
Gargas - magazyn
23:05 Motel Polska
23:35 Magazyn kryminalny
997 - magazyn

19:35 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy
prod. TVP
20:40 Piłka nożna - Liga Europy
2020/21, Standard Liege
- Lech Poznań
23:15 Za linią wroga - ﬁlm
akcji, prod. USA, 2001
01:10 Cztery wesela
i pogrzeb
- ﬁlm prod. Wielka
Brytania, 1994, reż. Mike
Newell, wyk. Hugh Grant,
Andie MacDowell, Simon
Callow, Rowan Atkinson,
James Fleet, Kristin Scott
Thomas, John Bower,
Charlotte Coleman
03:15 Bez tożsamości
- serial, prod. Hiszpania,
2016
03:50 Zakończenie dnia

dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY

20:15 Na Wspólnej
- serial obyczajowy,
Polska
20:55 Milionerzy - program
21:30 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno-rozrywkowy
22:35 Last Minute - ﬁlm
komedia, Polska, 2013,
reż. Patryk Vega, wyk.
Wojciech Mecwaldowski,
Aldona Jankowska, Klaudia Halejcio, Bartłomiej
Świderski
00:15 Wiecznie żywy
- horror, USA, 2013,
reż. Jonathan Levine,
wyk. Nicholas Hoult,
Teresa Palmer, Analeigh
Tipton
02:25 Uwaga! - magazyn
02:45 Noc magii

POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
08:40 Malanowski
i Partnerzy
- serial obyczajowy
prod. Polska
09:40 Sekrety rodziny
10:40 Dlaczego ja?
11:40 Gliniarze
12:40 Dzień, który zmienił
moje życie
13:40 Trudne sprawy
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Na ratunek 112
17:00 Gliniarze
18:00 Pierwsza miłość
- serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Gość Wydarzeń
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05 NND
21:05 Przyjaciółki
FILM OBYCZAJOWY

22:05 Skąd wiesz?
Lisa to dziewczyna,
dla której aktywność
ﬁzyczna jest pasją życia.
Kiedy zostaje wykluczona
z drużyny, wszystko,
co było dla niej ważne,
w minucie przestało
istnieć. Lisa zastanawia się
nad rozpoczęciem bardziej
ustabilizowanego życia.
00:50 Nostalgia anioła
Grudzień 1973 roku.
Czternastoletnia Susie
Salmon zostaje w drodze
ze szkoły brutalnie
zgwałcona i zamordowana
przez swojego sąsiada.
03:40 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska

TVP Kultura

TV Puls

TVN 7

07:00 Wszystkie stworzenia
duże i małe - serial
08:00 Informacje kulturalne
08:25 Tamte lata, tamte dni
- Anna Dymna - magazyn
09:00 Uczta Babette - ﬁlm
11:00 Chłopi - serial TVP
13:00 Roman Kłosowski
- Komik z łezką - ﬁlm
13:30 Rok 2020
14:05 Trzeci punkt widzenia
- program publicystyczny
14:35 Portret Osobisty
15:35 Służący - dramat,
prod. Wielka Brytania,
1963, reż. Joseph Losey
17:30 Co dalej? - program
publicystyczny
17:55 Karol Palczak - reportaż
18:15 Którędy po sztukę
- Sandro Botticelli
- magazyn
18:30 Informacje kulturalne
18:55 Saga rodu Forsyte’ów
- serial kostiumowy
20:00 Tego się nie wytnie

06:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny
07:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
08:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
10:00 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
12:00 Zaklinaczka duchów
14:00 Lombard. Życie
pod zastaw
- serial obyczajowy
16:00 Rodzinny interes
- serial obyczajowy
18:00 Lombard. Życie
pod zastaw - serial
20:00 Taxi
21:50 Wielki Stach
Biznesmen, który ma traﬁć
do więzienia, obawiając
się zwyrodniałych
skazańców, postanawia
opanować wschodnie
sztuki walki.

05:00 Mango
telezakupy
06:35 Wiza na miłość
07:35 Szkoła
08:35 Ukryta prawda
- program obyczajowy
11:45 Szpital - program
obyczajowy
12:45 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:45 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
14:45 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:45 Brzydula - serial, Polska
16:15 Szkoła
17:15 19 + - obyczajowy
17:45 Zakochani po uszy
- serial, Polska
18:15 Idealna niania
- program obyczajowy
19:00 19 + - obyczajowy
19:30 Zakochani po uszy
- serial, Polska
20:00 Brzydula - serial, Polska

DRAMAT

FILM AKCJI

KOMEDIA

21:35 Czwartkowy klub
ﬁlmowy
- Barry Lyndon
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 1975
00:45 Tego się nie wytnie
EKSTRA
01:15 Scena muzyczna
02:10 Informacje kulturalne
02:35 Na wschód od
Hollywood - Sny
wędrownych
ptaków
- dramat, prod. Kolumbia,
Dania, Szwajcaria, 2018
04:50 Kino nocne
- Świat Paola Sorrentino
- ﬁlm dokumentalny
05:50 Jeszcze więcej
kultury w TVP Kultura 2
na stream.tvp.pl
05:54 Zakończenie dnia

00:00 Maczeta zabija
- ﬁlm akcji
Amerykański rząd
zatrudnia Maczetę,
by pokrzyżował
plany szalonego
handlarza bronią.
02:05 Kobra - oddział
specjalny
- serial sensacyjny
03:05 Zobacz to! Blok
powtórkowy:
Taki jest świat
- program informacyjny
prod. Polska
04:00 Menu na miarę
04:35 Z archiwum
policji
- serial dokumentalny
prod. Polska
05:00 Nash Bridges
- serial sensacyjny

20:30 Showtime
- ﬁlm komedia,
USA, 2002, reż. Tom
Dey, wyk. Robert De
Niro, Eddie Murphy, Rene
Russo, William Shatner,
Chris Uﬂand, Nestor
Serrano
22:35 Szybcy i wściekli VIII
- ﬁlm sensacyjny, Chiny,
Japonia, USA, 2017, reż.
F. Gary Gray, wyk. Vin
Diesel, Jason Statham,
Dwayne Johnson, Michelle
Rodriguez, Tyrese Gibson,
Charlize Theron, Kurt
Russell
01:20 Druga strona
medalu
- talk show
02:20 Noc magii
- program ezoteryczny

TV 4
06:00 Strażnik Teksasu 08:00
Nasz Nowy Dom 09:00
Sędzia Judy 10:25 Sekrety
Sąsiadów 11:25 Pamiętniki
z wakacji 12:25 Święty
12:55 Wzór 13:55 Kobra
- oddział specjalny 14:55
STOP Drogówka - magazyn
prod. Polska 15:55 Kobra
- oddział specjalny 17:00
Nowe Sekrety Sąsiadów
18:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Święty 20:30 Sprawiedliwi - Wydział Kryminałny
21:40 Incydent Do brzegów
Japonii przybija frachtowiec
przemycający nielegalnych
imigrantów z Chin. Jest
wśród nich mechanik Steelhead, który podąża w ślad
za dawną ukochaną Xiu Xiu
. W miejscowy podziemny
świat chińskich uchodźców
wprowadza go Jie. 00:05
Wspaniali ludzie 01:05
Interwencja

TV Trwam
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Myśląc Ojczyzna 11:35
Przyroda i ludzie 12:00 Anioł
Pański 12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
12:50 WYSZYŃSKI - historia
13:20 Przegląd katolickiego
tygodnika „Niedziela”
13:30 Msza Święta z kaplicy
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze 14:30 Łaski
pełna 15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia 16:10
Z wędką nad wodę w Polskę
i Świat 16:35 Porady
Medyczne Bonifratrów 17:00
Akademia pro-life 17:05 Procesja dziejów 17:30 Okiem
kamery 18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Moja katolicka rodzina
20:00 Informacje dnia 20:20
Różaniec 20:50 Głos Polski
21:00 Apel Jasnogórski
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Ryszard Burdek

» Górnik Trans.eu jako pierwszy zespół
w tym sezonie znalazł sposób na
niepokonany dotąd GKS Tychy

Oblał test tyski GKS
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych ograł niepokonany do tej
pory GKS Tychy 84:68. Aż 29 punktów dla biało-niebieskich ustrzelił
Krzysztof Jakóbczyk.
Autentyczna historia przed
meczem z GKS Tychy. W drodze na halę odwiedziłem
lokalny „spożywczak”. Przy
kasie taka oto rozmowa. – Ma
Pani chłopaka? – facet zapytał
ekspedientkę. Ta speszona
odpowiada, że tak. Będący z
kolegą gość wciąż prowadził
wywiad, z którego wyszło,
że Pani ma 23 lata i pracuje
w sklepie od miesiąca. – Ale
obrączki Pani nie ma – wciąż
szukał swojej szansy. Jego
zarost nie pozwalał dokładnie
określić wieku, ale był nieco
starszy od tej dziewczyny. Gdy
opuściłem sklep, pseudorandkowa historia przy kasie wciąż
się toczyła.
Tak sobie myślę… Górnik Trans.eu Wałbrzych też
ostatnio podrywał, ale swoich potencjalnych kibiców.
Jeżeli po obejrzeniu meczu w
Łańcucie, gdzie nasi wyrwali
zwycięstwo po dogrywce w
niespotykanych okolicznościach, potencjalny podrywany nie złapał koszykarskiego
bakcyla, to już go chyba nigdy
nie złapie. W środę, w Święto Niepodległości, do Aqua-Zdroju zawitał GKS Tychy,
który wciąż czekał w lidze na

pogromcę. Tym razem jednak
nie spodziewałem się dreszczowca, przed meczem byłem
dziwnie spokojny. Jeszcze
podczas rozgrzewki podskórnie czułem, że biało-niebiescy
wygrają wysoko i bezproblemowo. Gdy złapali zadyszkę
w pierwszej kwarcie, znajomy
trochę mój osąd wyśmiał.
Ja jednak twardo trzymałem się swojego stanowiska.
Tyszanie wygrali wszystkie
sześć poprzednich spotkań,
ale mieli łaskawy terminarz,
grali z ligowym dołem. No i
rzeczywiście, w Wałbrzychu
zostali spacyfikowani. Górnik
w drugiej połowie nie miał
litości, zanotował nawet serię
punktową 16:0. Był dość bezwzględny, a trzeba pamiętać,
że tyski GKS to klub kibicowsko zaprzyjaźniony z naszym.

Przyjazne nie są jednak okoliczności. Restrykcje, obostrzenia i rygor sanitarny wciąż
wykurzają z hali kibiców. Puste
trybuny Aqua-Zdroju to przygnębiający widok, a cisza, zastępująca podczas odgrywania
hymnu państwowego chóralny
śpiew fanów, przeszywała na
wskroś. Pozbawienie drużyny wsparcia z trybun raziło
także działaczy Górnika. Przy
współpracy z kilkunastoma
kibicami zorganizowali tajemniczą schadzkę. W Studio M:23
sympatycy klubu nagrali kilkadziesiąt przyśpiewek, które z
hukiem wybrzmiały z głośników podczas starcia z GKS-em. Świetna jakość dźwięku
pieściła uszy, a basy sprawiały
wrażenie, że parkiet się trzęsie.
To było prawdziwie surrealistyczne doświadczenie w prze-

Młodzi też mogą

Fajnie, że trener Grudniewski w końcówce meczu z Tychami dał
szansę pograć młodzieży. Ostatnie chwile spotkania kończyła
piątka złożona z samych wychowanków Górnika. Część z nich
zdobyła nawet punkty. Takiemu Mateuszowi Stankiewiczowi
(na zdjęciu w białej koszulce) nie zadrżała ręka na linii rzutów
wolnych. Brawo, chłopaku! Trenuj i podpatruj „profesora”,
jakim jest choćby Krzysztof Jakóbczyk, który znów był najlepszy
na parkiecie.

cież coraz bardziej wirtualnej
rzeczywistości. Kreatywność
kibica została przeniesiona na
twardy dysk niemal w komplecie. Gdy podczas jednej z
nieoczywistych akcji arbitrzy
zebrali się w kółeczku, by przedyskutować swoją ostateczną
decyzję, z głośników wydobyła
się słynna „Konsultacja!” Część
z obserwatorów parsknęła
głośnym śmiechem.
Nie zawsze było jednak
do śmiechu. Na prezentacji
biało-niebiescy pojawili się
w maseczkach z klubowym
herbem i hasłem „Ratujmy
Nadię”. Pod nim znajdował się
odnośnik do strony siepomaga.pl, na której trwa zbiórka
pieniędzy dla 7-letniej Nadii
Makarczuk. Siostra młodego
koszykarza Górnika choruje
na ciężką odmianę białaczki.
Jej jedyną szansą jest nowatorskie leczenie, polegające
na przeprogramowaniu genetycznym w amerykańskiej
klinice. Koszmarnie drogie
leczenie. Więcej o historii Nadii przeczytasz w tekście „Ratujmy Nadię!” w tym numerze
naszego tygodnika.
Górnik Trans.eu Wałbrzych – GKS Tychy 84:68
(14:19, 23:14, 25:17, 22:18)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk
29, Bojanowski 13, Cechniak
8, Ratajczak 7, Malesa 6, Durski 5, Wróbel 4, Podejko 4,
Koperski 3, Zywert 3 (8 as),
Stankiewicz 2, Niziński 0.
Dominik Hołda
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Fot. Ryszard Burdek

» Bartłomiej Ratajczak
zaliczył w Kłodzku
double-double

Kolejny dzień w biurze
Suzuki 1 Liga: Górnik Trans.eu Wałbrzych wykonał plan. W sobotę
pokonał na wyjeździe Zetkamę Doral Nysę Kłodzko 82:70.
Przed meczem w Kłodzku nietrudno było wskazać faworyta. Miejscowa Nysa nie wygrała żadnego z
siedmiu spotkań, a Górnik triumfował w sześciu z ośmiu rozegranych
potyczek. Na myśl przychodziły więc
określenia w stylu: „deklasacja”,
„pogrom”, czy „rozbicie”. Nic z
tego. Ekipa Jarosława Krysiewicza
wałbrzyszanom się postawiła. Do

przerwy przegrywała jedynie pięcioma punktami, w trzeciej odsłonie
Górnicy co prawda odskoczyli na
dziesięć „oczek”, ale w czwartej gospodarze znowu zbliżyli się na dwa,
trzy posiadania.
Wałbrzyszanie w Kotlinie na rywala się nie rzucili. Grali raczej
zachowawczo, kontrolując wynik.
Oglądającym transmisję meczu w in-

ternecie kibicom oszczędzili niezapomnianych wrażeń, które dostarczyli
tydzień wcześniej w Łańcucie. Mecz z
Nysą był czymś w rodzaju kolejnego
dnia w biurze. Nasi weszli na parkiet
i zrobili swoje. Jestem przekonany,
że ten mecz nie zapadnie nikomu
w pamięć na dłużej. Blisko swojej
średniej punktowej był Krzysztof
Jakóbczyk, drugim strzelcem ponow-

nie był Maciej Bojanowski, choć po
jego grze wciąż spodziewamy się
większej energii. W drugim kolejnym
meczu nieco przygasł Jan Malesa,
którego znowu dotknęły kłopoty z
przewinieniami.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że
ekipa z Kłodzka walczy z wieloma
przeciwnościami losu. Seria kontuzji,
a także kłopoty związane z korona-

wirusem sprawiły, że w pojedynku
z biało-niebieskimi zagrała jedynie
w siódemkę. Ciężar gry na siebie
w Nysie wzięli… wychowankowie
naszego Górnika. Rafał Wojciechowski zdobył 12 punktów i dodał
10 zbiórek, a 23 „oczka” i 5 asyst
zapisał na swoim koncie Marcin
Kowalski. Ten pierwszy, wałbrzyski
klub opuścił szybko, ale ten drugi
przeżył w nim bardzo wiele: wicemistrzostwo Polski juniorów starszych (2000), awans do ekstraklasy
(2007), debiut w najwyższej klasie
rozgrywkowej, ale też upadek klubu
i jego koszmarne kłopoty finansowe
(2011). Dziś 38-letni rozgrywający w
sobotę rozegrał niemal 39 minut, a
z parkietu schodził wycieńczony i w
dodatku kulejąc.
Mecz z Nysą nie zapadnie nam w
pamięć, ale dużo działo się na innych
parkietach. Sokół Łańcut przegrał
po dogrywce z WKK Wrocław, choć
gospodarze doprowadzili do niej
celną „trójką” równo z końcową
syreną czwartej kwarty. Niespodziewanie Pogoni Prudnik uległy Dziki
Warszawa, Śląsk II Wrocław wyrwał
Kotwicy Kołobrzeg zwycięstwo po
szczęśliwym rzucie z dystansu na
kilkanaście sekund przed upływem
czasu gry, a skazywana przez większość na pożarcie Wisła Kraków
wygrała kolejny raz – tym razem z
GKS-em Tychy. Dzieje się!
Meczem w Kłodzku nasi rozpoczęli
derbowy dwumecz, bo już w piątek,
20 listopada zagrają u siebie z TBS
Śląskiem II Wrocław. Z powodu obostrzeń rządowych batalia z WKS-em
odbędzie się bez publiczności, ale
transmisję z meczu przeprowadzi
serwis tvcom.pl – początek spotkania o godz. 19:46. Nie, nie… To
nie literówka. Godzina rozpoczęcia
odzwierciedla rok powstania wałbrzyskiego klubu.
Zetkama Doral Nysa Kłodzko –
Górnik Trans.eu Wałbrzych 70:82
(19:20, 16:20, 21:24, 14:18)
Górnik Trans.eu: Jakóbczyk 18,
Ratajczak 13 (11 zb), Bojanowski 11,
Cechniak 11, Zywert 7, Koperski 6,
Durski 6, Malesa 6, Wróbel 4.
Dominik Hołda

Żegnamy legendę Górnika
Pamiętacie, jak w latach 70. i
80. pewien blondas harował w
pomocy za dwóch oraz był tak
silny i nieustępliwy jak rosomak?
A do tego tak zwyczajnie, po
ludzku, był fajnym gościem. Tak,
macie rację, to Krzysztof Truszczyński, urodzony 25 lipca 1956
roku w Lidzbarku Warmińskim.

Wyłączając 4-letnią przygodę w Stoczniowcu Gdańsk
(sezony 1976/77 – 1979/80),
facet niemal przez całą swoją
karierę był związany z Górnikiem Wałbrzych. Jako wychowanek biało-niebieskich, w
1973 roku, wraz z kolegami
zdobył dla wałbr zyskiego

klubu mistrzostwo Polski juniorów. Dekadę później świętował z Górnikiem awans
do ekstraklasy. Był ważnym
ogniwem drużyny. Rozegrał
na tym szczeblu 110 spotkań
i strzelił 10 goli. Dużo więcej
spotkań i trafień miał na koncie w ówczesnej II lidze.

Niestety już nigdy nie posłuchamy jego gawęd. Nie przeczytamy celnych uwag na blogu,
który prowadził. Nie poprosimy
o użyczenie zdjęcia, których miał
w swojej kolekcji setki. Krzysztof
Truszczyński zmarł nagle 11 listopada 2020 roku. Odpoczywaj w
ToP
pokoju.

» Zmarł Krzysztof
Truszczyński. Miał 64 lata

Fot. archiwum Krzysztofa Truszczyńskiego

Jak tak można, żeby o człowieku, który skończył raptem 64 lata, pisać w czasie przeszłym. Ech…. Życie jest brutalne i często za szybko się kończy. Tak
jak w przypadku Krzysztofa Truszczyńskiego, byłego znakomitego piłkarza
Górnika.
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